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Danmark. 
Fristolemøde. Fristolemø- 

det i Ldenfe havde forleden For-mid- 
dag samlet ca. 2500 Deltagere. Ef- 
ter at Foltetinggmanb Lindø hale- 
budt veltommen, talte Seminariefor- 
stander Winther i Silkeborg ove- 

Emnet »Enhed i Bøknestoleus Un- 

dewisning og Opdkagelse«. 
Msdet havde om Eftetmiddagxu 

samlet omttent 3000 Deltagete. For 
såttctcn P. A. Rvscnberg talte om 

den nve Udvillingölcete og Kristen 
dmmens Stilling til den. Stum- 

lig talte Balgmenighedspræst Laur- 

seu, Vejstrup, om Banskeli,1k)eber i 
den fttste Ungdom. 

Bytaad kontta Ministcs 
tium. Aalborg Byraad vedtog for- 
leden at fotetage del fernødne i An- 

lebning af, at Trasitministeriet har 
unset Byen fotspligtet til at deltaqe 
med Halvdelen i Bitalingen af ca. 

SCOOO Kr» som er medgaaet til Ub- 
gkfier Ved Banegmrdsanlckg der er 

gfhvldte som Etgpxopriationsudgif- 
Ist, men fom Bvcss ikte mener sig scr- 
pllgtei til at Male, da den tun cr 

gaaet ind paa Vlfboldelfe af Halvde- 
len af Udgifterne ved »Grunder- 
hvervelfe«. 

Bette betnder altfaa et Sagsanlæg 
mod Ministeriet. 

T- e d g f a l d. Zognevræst tii 

Brønsboj og Eli-denke Harald Mag- 
nus Nicolaj Wambetg er pludselig 
afgixaet ved Toben, som Folge of 
en Blodprvp. Den afdøde, der var 

født i 1848 og blev theologisi sandi- 
bot i 1870, var, føk han forflyttedes 
til Brønshøj, Sogneprceft i Sorø vq 
Lærer i Kirlehiftorie ved det verdec- 
tende Akademi. Ved sin jævne Jg 
hjertelige Forlnndelfe fkabte ban sig 
begge Siedet en ftok Menighed, men 

navnlig hat han sitkert flasset sig 
mange Venner af sine gamle Konstr- 
mander, der med Sorg vil hste om 

hans DIE 
Vaftor Wamberg var detoteret 

med Dannebwgsordenens Nil-der- 
kots. 

f V ·- « il- 
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Entefru Julie Brincter i Beile, 
Stammoder til den Beincketsie Slcegt, 
et i Folge ,,Follebl.« afgaaet ved 

Dsbem 91 Aar gl. 
Fabrikant Fredettl Brincker og 

dustru lom til Danmark fra West- 
phalen 1842. Han blev lebende Verk- 
fsrer paa Hataldskcer Jammert, 
hvot Ægteparret boede i 30 Aar, til 

Fr. Brincket i 1871 afgii ved Do- 
lden. «- 

Eulen boede Reften af sine Dage 
yos sin ældfte Son, Fabrikant Brin- 
kler paa Grejsdals Hammer-Deckt 

hun hat 68 Efterlomsmere, new- 

lig 7 Bskn (hvoraf 2 dsde), 36 Bot- 
nebstn lhvoraf 7 døde) og 25 Bor- 
nebstnsbstm as hvilke tun 1 er dsdl 

«- — s 

» Overlozrer Michelfkn ved Sorø 
Stole oq Opdragelsesfesanstalt » 

afgasaei Ved Døden Paa Kommuneho- 
spitalet i Kobenhavm fi» Aar gam- 
mel. 

—— Oderlcerer Micheler var en 

Broder til den befendte Sproglærer 
af samme Nonn. Han studerede op- 

rindeliq Theologi og toq Embedsek- 
same-n i 1868 med førske Korallen 
men valate Verpaa Lærervejen. Li- 
qefom Broderen interesserede han ssg 
scetlig for romantisk Filologi, og det 
blev derfor Undervisningen i FransL 
det blev hans chedgerning, da hart 
ansattes fom Adjunct ved Sorg Aka- 

demi, Som saadcm udfylsdte han sin 
Plads med megen Dygtighed, Tige- 
som han var en forttceffelig Leder If 
Akademiefs stote og vcerdifulde Bib- 
liokhek 

J 1897 udnævntes han til Oder- 
lcv:er. 

Bedragerisk EIN-stagn- 
ftent. Ved Ejby Postekspedition 
blev, som torkelig meddelt, fotleden 
Sag ckf Revisipnen konstateret en Kas- 
femaugeh ldet ved fotelsbig Opgsreli 
f- viset sig at være paa et Oel-b af 
ca. 400 Kronen Dei opdagedes 
strau, at Wagners var en nng 
Geistes-Mem Pedetsen, der indttl den 
1. ds. hat bietet ansai i Gibt-, og at 

Dem bels ved at kklbagehplde Bestan- 
Mutsget og dell vev fssst Bogftriug 
MADE-VI Hg Ums-« 

Wes-, der tun et ea. W Aar gl» 
Kik- ftt M til Istsnsbtts Im- 
FI- Its Its fem- tct Esset beten 
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Kroner paa en ham tilhsrende Spa- 
rekassebog, paa hvilken der indeftod 
ialt 1400 Kronen Da han ille er 

mnndig, kunde han ikke uden Kura- 
tors Samtykte haeve hele Brig-eng- 
Paalydende, men fil kun 1000 Kr- 

» 
mod at eftetlade Bogen i Kaution. 

J Eil-n hvor han hat opholdt sig 
et Aaes Tid, havde dani Folae 
let 500 Kr» saa Tabet blivet nceppe 
af større Betydning. 

En tam Odder. Fra Tarni 
skrives til »Ringkøbing Amt-Z Avis«: 
Man hører faa nianae rncerkelige 
Træk fra Dyrelivet mellem Aar oa 
Dag. —— Ude i Houen findes der hoc- 
Smed Stensgaard en tam Odder. 
der et kommen i bang Besiddelse 
paa folgende Mande. Gaardejer Ber- 
telsen i Otbcel havde for nogen Tid 
siden en Hund, sorn havde faaet shoul- 
pg hville man imidlertid tog fra den. 

Hunden staffede fig dog hurtigt et 

Surrogat sorn Genftcmd for sine 
omme Moderfølelfer, i det den en 

Dag tom bjem med en lebende Od- 
derunge i Flclben og begnndte at op- 
amme den. Da Hundeng Sjer dog 
fandt ,,Plejebarnet« mindre bygge- 
liat, blev det drwbt, nien Hunden vids 
ste, at »der var flere, hvor den lom 
fra«, og den presenterede en do» 
fom blev overladt Stensgaard nf 
Ganrdejerem oq Odderen er nu"ved 
hans Hjælp bleven «flaftet« op til et 
værert og traftigt Dyr. Odderen 
ellet »Tonnv«, foin den hedder, hat 
sit Hus i Haoen og lebet frit omtring 
mellem Foll og Husdyr, lyder sit 
Navn og leger Tagfat nied fin Her- 
ees Hund og Husftand og opførek fig 
i det hele iom en kaad Hundehvalp. 
Til Sommer slal dens Færdigbed 
sotn Fisker prøves· 

Fra Nissum Fjord. Den 
fenere Tids temmelig stadige ostlige 
og fydsstlige Vind har i Folge 
»Ringl. Dagbl.« dceret heldig, idet 
den hat holdt Mindet aabent og bit- 
virlet en san lav Vandftand i Fior- 
den, at næften alle de mange Rotz 
der henftod fra i Efteraaret har kun 
net bjærges. Desvcerre er Kvaltteten 
ilke saa gsod fom «ntteltg, idet Js- og 
Sogang hat kncetlet en Meengde on 
redet Toppen af mange, hvorfor 
Prisen ogsaa er meget lavere end 

scedvanlig, og der er derved flet et 
Tab, soen maa beregnes i Tusinder 
af Kroner. 

« —- 

Et Lossehjul i HovedeL 
Forrige Mandag Eftermiddaa flete 
der et alvorligt Ubtld oin Bord paa 
Damperen »Enigheden«, der laa i 
Katrebæksminde og lossede Kul. El 
Losiehjul faldt nemlig, fortællek 
»Næftv. Av.«, ned og ranite Tit-beides- 
mand Niels Jversen fra Karrebcel 
faa alvoeligt i Hovedet, at han faldt 
bevidftlss oni. J Faldet sit han et 
Saat i Ratten, der vistnot er det far- 
ligsie. Mandag Akten baode han en 

leterete Hiernerystelse, dg Tirsdng 
Morgen var hans THAT-nd efter hvad 
der meddeltes Bladet, forvarrei. 

Landsbvlærerne i Vi- 
bo r g A mt nedfatte Its-»Ja Mødet fer- 
leden i Widqu et ROTHE-Hude 
der i Ankedninq af det fpreftaaende 

Besfnrelfegvakg til Danmcxrks Lenk- 
fpreninq fkol træbe i Forbindelfe med 

chmdetg Evriqe Landsbvlærere, for 
at disse Lan fcm Revrcesentanter 
valgt ind i Foreningens Beftyrelfc. 

Ulykkestilfældr. En 25- 

aakig Pige, Maren Christensen, der 
tiente i Hjorthede, er sorrige Man- 
dag Affen i Msrket forulykket i en 

Mergelqrav. Først om Fredagen 
fandtes Ligei. Den forulykkede var 

en Plejedatter af S. Christensen, V. 
Velling. 

Forsvunden Pige. En 19- 

accrig Pige, som tjente paa Prokura- 
tor Langballes Gaatd i Getlcv, et 

siden Fredag i fotrige Uge fast-un- 
den spotlsst hun var nævnte Dag 
taget til Rat-ders, men vilde hjem 
med 5-Toget, i hvilken Anlednlng 
hun omkring ved den Tid fvrlod en 

Sldegining i Nun-vers for at begibt 
sig til Tag-t, men det tom hun ikke 
med. Pigeus Forældre et i Ftlge 
»Na-wer- Benstteblad« bleven un- 

derrettede om sendet Fotfvindeth 

ca Fyrvctkeri - Eksploi 
sion stete fett-den Ästen bot Maä 
WM Unterseit, M. Wes-ei Os, 
W seh at kænde Gassen 
tat-te Indessen en smade Tend- 

— 

s sqle ItMtqe standhale Onac Ist-d · III-m sey sod- 
Unbefsunyr. statt Dust used fis Lin a 
Ists fee os. øvel e ehsvee Mk. Sitt- tl 
d. sit et-Igt»s44 unerwie» stieg- 
ASEITZ IAITED—TT«TIZiZZT-T«ZPZFL 
Its beweg-a Icsslt nnd »Ist Statut gener-, 
les-i InthskshlIh bis-hegt commissiow ch fus- 

EZIISWZIZIM EITHER-WITH MAX 

stil ned i en Kasse, fyldt med Fyrs 
Værterisager, der etgploderede med 
et frygieligt Knald. Eksplosionen var 

san voldsom, at den store Butils- 
rude svrcengtes, og Reigen tkeengie op 
gennem Lostet til et Fjerrenseri. 
lwis Betjening grebes af Panik og 
fingtede ud as OuseL 

Umrieligt not lom Materialiften 
ikte selv til Stabe. 

Forulnllede Fislere. 
To Fisiere fka Harre, anøbing M., 
CarlLiiergnurd og Johan PeierJen—- 
sen, er forulnikede under en Stie- 
ftorm i Sullingsund Baaden drer 

Tom-ge Torsdag ind ved Sillerslev 
Tre pas Wen-se Lstergaatd laa i 
den og Var ded, Jener er endnu ille 
fanden. Te var begge yngre Mcend 

ca ugiite. 

Lin Stole, der mangler 
B rck n die l. Bornenc i en Stole 
paa Morsii har faaet en etstta Ferse-. 
Kullene til Opvarmning as Stolen 
er nenilig ifølge ,.Morsø Folteblad« 
flnpne op, da Sogneraadet har glemt 
at lobe, og Læreren mente ilke, han 
lnnde iorivare at lade Bornene 
sidde i KuldeIL Sau havde han ilke 
andet at gøre end give Slolen fri. 
til Zogneracdet forger for, at han 
faar noqet at fvre med. 

et godt Fol. Ei sz Manne- 
der gammelt, todt HingftføL falden 
eftet «Aldrup Munledal«, er af 
Propr. Pedetfen, Borupgaard ved 
Horiens, folgt til Pest-MAY Heite- 
aolsforening for den smutte Sum of 
4000 Kr: tontant og 12,500 Kr. paa 
Viltaat, og sacc mener »Agrardag- 
bladei« endda, at Handelen et for- 
delugtig for Kober-en 

—- , 

Zokfvunden Gaardejer. 
Gaardejet Christen Christensen af 
Villerup hat vceret fotsvunden, frden 
han forriqe Lordag Nat forlod Mo- 
rusp Mølle Kro. Man fotmoder, 
ban er forulyllet. Slønt mange 
Mennesket hat veret ude at ssge efi 
ter hatn, hat man intet Spor fundet 
af hom. Fra Krer til hans Hjetn 
er der lun en halv Mils Vef. 

Brandene paa Egholtn 
De sidste Bat Aar hat der været 
flere Brande paa Egholm uden at 
det er lylkedes at lonsiatere Antio- 
gen dettil. Til i den Anledning at 
foretage en nsje Undersøgelse er 

Herredsfoged Petri fra Roslilde m 

bcsiitlet. «·, «',k « ""-T" 
,F- 
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Anders Sand-e Driieds 
Prismedaillelegat hat iIr 
Aarene 1904——05 udsat folgende 
Prisopgave: »Der ønsies en Udre"s:- 

ning af de Grundscetninger, der be- 
stemmet, hvorvidi Handlinger, sont 
medfprer Forstyrrelser i Anden- 
tnansds Ethwrvsvirlsomhed —- sca- 

som Ospfotdringer til ilte at jage 
Arbejde hos en Person, ille handle 
med ham elle: ikle at lage bam i 
Akbejde, nedsætiende Omtale af en 

Person-Z Virlsomhed eller Frembrim 
gelset —- medfsre Erstatningsam 
svak.« 

Drcrbt ved Vanbefhxd. 

! Fra Randers meddelesr (7n Minan 
JLæredreng hos Bødker Ponter bar 
Hundet Lea med en ladet Pistol findt 
»Arbejdsmand Thomsens 10 aarige 

Søn Thomas Thomfen i Dom-eh 
saa han døde straks efter Jndlægi 
gelsen paa Hospitalet. 

Afskediget for Bedrageri. 
Disponenten ved »De forenede Pyg- 
ningssnedkerier" paa Herluf Trolleg 
Vej i Kabenhavn er i disse Dage 
afstediget, efter for anden Gang at 
væte grebet i Bedengeri. Første 
Gang dtejede Besvigelserne sig om 

adstillige Tusind Kronen der bette- 
des af Slægk og Venner, hvotefter 
Disponenten sit Lov til at beholde 
stn Platz mod at forbedre sig. Den- 
ne Gang blev han Ifeblikkelig niste- 
diget, men stap for at blive anmeldt. 

Besvigelsetne et gaasde til et mun- 

,tett Liv. 

Kktkeiyveti. J Kloster-tit- 
ken i horsens et der forleden Nat 
M W qennem et Mut-ne i 

den vestre Gavi. To Kirkedssfck 
sandte-Z tømte paa Kitkegaarden. 
Der hat dog næppe væket mange 
Penge i dem," da de var tømte efiek 
Jul. 

J l d l o Forrige Fredag Aften 
cpstod der Jld i Kr. Laursensis Gaaid 
i Nøtftory Lindeballe Sogn ved 

Weils-. En bald Enesis Emaagrksc 
indebrcendte Bygninaerne var az-: 

furerede i Wthofts Brandtaissr. 

Efterlysning fra Uden- 

riacsniinisteriet He. J- 
iGJ Helm, der den 17. September 
f. A. til Generallonfulatet i Buenos 
Vlireis asleverede en Velsel med An- 
modnina om den-s Jnlasfatiom op- 
fordrcg berved til at henvende sia i 

ils-entiakminiftetiet 

Trasbt af Tidevandet 
Hugmand Peter Jacobsen af Ourex 
ker isorriae Sondag var aaaet en 

an nsxd til Strandem fandtes nkgie 
Timer eiter, at l)an badde fotladt sit 
Hiern, liaaende død i Strandlantm 
Dei antaaeiz ftkiver .,ans Eritis- 

»tid.«, at ban bar faet et Kramveans 
fald oa er ialden om ded Strande-n i 
den Tib, der Var Edle Da Ficke-I 
saa er indtrsaadt, er Vandet aaaet op 
ever dani, da han er deutnei. 

Tiiitnaet Jldspnafasks 
telse. Miit-g dar en Tjenestetaxl 
fra Herniberred ved Navn Lle Jen- 
sen tilftaaet at have pnafat Jlden 
paa Herreaaatden ,,Egl)olm« fort 
før Jul. Karlen fr-rllarer, at ban 
hat begaaetForbkndelfen i Fuldflaln 

U nadomsmøde. Det aars 

liae llnadomsmpde forleden i Betba 
nia i Ldenfe var stcerlt beføgi. Sog- 
nepræst Busch, Odense, foreslog Op- 
rettelfen af et Fond til Uddannelse 
af unae Missionærer, Da det vedto- 
ges at nedsætte et Udvalg til at for- 
berede Sagen. 

11 d n ce d n e l i e. Soaneprwjt· 
for Tandeud Meniahed i ans Stift 
H. U. M. Batfod er bestilket til 

Sogneptceft for Nørre Tranders 
Menighed i Aalborg Stift. 

Af mange Tat døde Sme- 
dens Kat. Tette lendte Ord- 
sptog hat »Sot- Amtstidende" hsrt 
splaende Oprindelse til: 

Der kom en Gang en Smed til en 

By, hvor de ilte havde nogen Smedie 
spr. De syntes, det var helt ratt 
med den Smed; det var saa nemt, 
naar et eller andet siulde getes i 
Stand, og saa glemte de ille at sige 
«Tat« for hvert Stytle Arbejdly 

imen ellers gav de ham ille noget. 
iNu havde samme Smed en Kat, som 
Hatt hos hatn ved Arbejdet, og for 
Hhver Gang, der var ydet Smeden 
TTat for et Stytte Arbejde, glenite 
ban ille at sige til Ratten: »Det mai 

du have«'. Men Ratten dsde ligsk 
fuldt, da den ille sit andet, og saa 
sagde Smeden til Foltene, at nu var 

Hatten død as de »mange Tak«; 
vilde de beholde dam, maatte de give 
ham noget, der fyldte bedre. Det ait 
te das-Ia ind paa. 

i 

T i l T a t. — Dei foretoinnser 
mig, at jeg hat set Dem tidligere. Er 

IDe itle en Brodet eller Fretter til 
iKandidat OlsenZ 
l —- Nej, det er mig selb. 

—- Al, ja det fortlarer Ligheden. 

» 
Brand paa Mariens- 

.bot«a. Forleden Akten Ved Nitiden 
Topstod der Jld i Svinestalden tii 

Herregaarden Marselisborg, der ejes 
af Aarhus Roms-»und Aarhus 
Bräudvqksm hiev hurtig tiitqtvt, sg 
i Libet af tort Tid lyltedes det at 
flulle Jlden. As de ca. 150 Spin, 
der befandt sig i Stalden, var 7 a 8 
bleven faa sorbrwndte, ·at de maatte 

singteö. 

—Sönderjylland. 
Opdaget Jndbrudgs 

types-L Fortige Onsdag Akten 
opdagede Landmand Matt-in Klivet 
i Mastrup, at der havde fundet et 
Jndbeud Sted has dam; men hype- 
naat dette et stet, hat man tlle be- 
ftenct kunnet stge. Tyven hat op- 
lmidt et Minimum-inwe, et 

gaaet gennem dette me Steigen og 
tnd i Dagligstuen, hvor der as en 

Dei-gäh- vae botttaget 8 Semeles- 
feiiset, as hvilte den me lsd paa 
M M es ttlhtrte han- Cvtgees 

Dei er Dere- 
Ktm vcv nt bemerke dest, knien ca ernste Cents lldgifh Trin- rk Mk 

flossen vactainmsprlaa cllkk In T«1.««-C,’koksp-1 Te lssk km of 

sinds Drei Natur og leskcgjc vg vl Hader Ten- stslhsh Te fau- Nkwibk Mk 

sm- a«::) u under ingcu Dnntckndhkskcs werdens-r m Penku ixr det M rllkkl 

Ircmtikm Tun-er ctfulksmnkczt «:-k:k«.s.t«sc;1s-ud. » 

Vin«t.mt»rrVrhi«t utwkr Ist disk-M fom Lan Oabnfeeza X- anfzsrgs 
« :- HH 52 It Ununka gcm Trug laut-· 

Ikassz snt oval-onst chn um dsts In knzcn nur 
unstet-. ca gnir T km tscn LI: rkcs m Uinnksmnh scsn n- Lx M Jus 

Advent-tust- Mange Former as New-flieh Ktsnssvakdwmk 
Blan- Nun-: øq Levetiqgvomme, Nun-drob Ho nnd-! 

ftnrmgc fnt vrtsnlaqsstc Luf: sit mvck Inst Im m I.-(·:-«, 's- zn 

— tm:lpcte-keo.sss vkv vetkidukmekngk Musdkx meint-im- Ist 

lautet miett va losg, m dmc tsn c w : «- D lau 
s- tudrkagcg hvek Dag. Adress- PHVSICIANS INslllUTIZ 

3223 Unlty Bldk chicsicm lll- 

moder; de andre to paa mindre Bc: 
-løb. Dersra er Tyven gaaet ever 

Forftnen Da ind i en anden Eine og 
bar tagt-i et Tameur, som laa i en 

storncnodeflnfia Inven, fom fis-r» 
iriodentlia«er gaaei samme Bei til-«- 

bl1ae,l)ar llemt Vinduct fast i bag 
efter ig, hvorfor Tyrserict er for-T 
DIE-sei nopdaaer til iencr e. Typerieix 
er citer Lisdaaelien strali meldt iii( 
Sie-warmem scm sammen med Ali 
ver tog iil Haderålea hvor det paa 
Politilontorct oplniies, at de havde 
faaet Meddelclse fra Poliiiet j Ko! 

ding o!n, at der i Fiolding Var an 

lwldt en Person fra .HaderL-lev, somj 
muligrsis tnnbe være Gerniiigsniaiis« 
den· Kliver, sorn paa Sparelassenl 
havde forespurgt om Pengene, hade 
her faaet nieddelt, at der den Acri 
Januar var her-yet 450 Mi. Oin 
Fredagen iog saa Kliveri sami en« 
anden Mand til Kolding. Pan PoYl 
liiiilaiionen blev Arrestanien fore s 
stillet for de:n, men ncegtede alt vgl 
der blev spurgt dam, om han tenbte. 
noget til de io Mand. Herpaa spa- 
tede han, at Klivee tendte han itl-. 

« 

lsiønt han for nagen Tid fiden havle« 
bilst paa hain i Hadetslev), menk 
derimod tendte han not den anden.« 
Den arresierede, som er fra Hader-Z 

« 

led, bar for flere Aar siden tjent i 
Meisterin » ; 

l 

Udvidelse af Gram Kir! 
kegaard. Efter at Kirlegaarden 
i Gram hat vist sig ai viere for lille, 
og der i flere Aar hat vceret Tale oni 

at udvide den ellet ogsaa anlcegge 
en Assiftentslittegaaed, ladet dei nu 

til at blive til Alvor. Efter at de 

paagakldende Personer hat værel 

famlede for nøjere at ovetveje 
Spsrgsrnaalet, er det blevet besienit 
at udvide Kirtegaatden mod Ost paa 
et Stytle Jord, tilhsrende Prieste- 
gaarden. Det fern-due Stytte Land 
er blevet afsat og vil med Konsisto- 
riets og Negeringens Tilladelse blive 
inddraget ander. Kirtegaatden iil 
Foraaret. 4«gs«« ,- 

»- — 
« 

Standsei Sag? ,,Hejm-dal« 
meddelm Paa sidste Generalforsam- 
ling i den tysie Bant i Statbast 
vatte dei megen Opsigi, at Mitten- 
flager Lindeman der fra Byen plndss 
selig tejste sig og Udslyngede stærle 
Bebrejdelscr ma» Bauten-?- Beständ- 
se. Den tilsiedeværende Landtaad 
Becherer bebudede straks, at Sagen 
vitve blive nøje nnderspgi. Der blev 
da ogsaa indledet en Underspgelse 
mod He. Lindeman. Ei Rngte oil 
nu vide, at denne Sag stal date 

siandset. 

Smaabrande, der i re sleite Tilfckkde 
Visje sig at ver-re Haber-L fom gi! cr- i 
Lner sain wes-las af Selvani t.ændelse 
Der cr si text aaaet over tusind Las 
Ho tat t paa rsennc Munde-, idet der 

alene paa Zankeraaarde ng Lade- 

gaard i Nørre Zejrcslev Kommune 
er brændt benvcd 200 Las-Z. 

T Yo d :f1;a. Farriae Lug-das 
;z—0r111idd aa afait ved Toben efier 

noaen Tidg s Engeleje en irr-fast danik 
’.’cand, Zkraddermefter Fir. Aste-v af 
Aabenram Den afdode sit iort ftt 
Jul et Stagtiliælde der berøvede 

ham Bruch af den hojre Arm. Tit 

Foraaket kunde han have fejret si- 
50sAarsdag sont Mester. Han var 

fadt i Aabenraa den 25. Februar 
MU. Den afdøde efterlader fig 
Huftrn og tre Born, as hvilke den 

nngfie Son, Skræddermester J. Kr. 

Astov, fortfcetter Forretningen. Dat- 
teren er bosai i Esbjera, oa des 

aldfte Ssn er praktiserende Lage i 
Vejle 

Konfirmanderne i Bed- 
fied bar indsainlet iil de brandi 
lidte i Aalefund 100 Mk» der stal sen- 
des til Præsten i Aalesund sont Ga- 
rer til Kansirmanderne der. 

«- 

Rig Sildefangst. Ftedag 
Akten fragtedes Dampstibet »Ver- 
tha« af Egernfsrde-Fisiere til i 

Vernmingbund at hente 10—12 Tu- 
sind Of Brislinger, sotn med Bach 
var fangede under Dnnt Land, for 
at bringe Fangsien til Egernftkbt 
Der er i den senere Tid bleven gjirt 
flere Deo-h men der hat fvr en Kot 
Del varet Sinaasild, fom itie hat 
videre Verdi, hvorfor Fisterne un- 

dertiden har ladet 8——4 Baadladnin- 
ger af Fangfien svsmmr. Prisci- 
har i de sidste Dage været omtreni 
60 Vg. pr. Ol Brislinger. 

J 

Ei Offer for Dritteriet. 
Da en Arbejder ved Navn Sander i 

forrige Uge var i Stepping, sial das 
have druktet to Ølglas Romtoddy es 
bereitet forstellige andre Drittevarey 
faa at han var bleven meget betqu 
Man bragte ham til en derboende 
Landmand og lagde ham ind i Stal- 
den, hvor man den næfte Morgen 
fandt hain dpd og stin. Man stassede 
derefter en Kiste til Befe, hvori hat 
blev lagt, sorn man havde fundet 
ham. 

Saledes endies dette Liv. Man- 
den har visinof itte tænlt fig, da has 
betraadte sin Labebane sont uns 
Mand. at han vilde ende som en 

Dranter og faa en saasdan Afiiuts 
nina paa sit Liv. 

Artesiaiion. En Landsm-· 
get lom for nonle Daae stben int- 

Ilil en enlig Kone i en Naboby til 

Rødding for at tigge. Da han hat-de 
modtaget en Slærv og sau, at Nonen 
rae ene, blev han fræt og fortangle 
paa staaende Fed, at Konen strals 
slulde gaa hen og lave vatm Mad til 
hom. Da hun ncegtede dette, teil 
Landftkygeren en Kniv op as Lom- 
men og ttuede med straks at gske 
hende toll-, dersom hun ille adlpn 
og gav ham del forlangtr. Hun 
maatte saa opfylde hans Begæting, 
men bageftek meldte hun Sagen til 
Politiel, der strals satte sig i Be- 
vaegelsr. Det lykledes ogsaa Munde-g 
Aften for Gent-armen fra Skodbokg 
at fange Monden i Jetz, Westa 
han blev fort til Arresten l deding. 

Tusinde Lag H- gaaede 
o p i L u er. Som Folge af den 
vaade Sommer i Fior, der voldte, at 
den sisrstr Port af Engl-et blev lsri 
hjem i nieset llatn Zustand, hat man 

i denne Mater lunnet kagslage flete 

skik Ciwud 
til lidende Mcvnd 

Im isnskkr m »Da Musnkk hist-i hell-In » ruht-III 
inm en Folgt as UngoossHut-minnen Hm M sit 
Rand cg hsscd ox mirs us klssgsriktmnekk ins-v »Mit-so 
annimmt Vesimsslslime:, Mite- i-. i. v. Mit Mb des 
99 wannan inve Person«-. Ame- Hslbksdn se. 
oq finqu at tane seht-ims- sdescmqes Rath-leisem Osv 

ging-tm Stu! hel- Shitemel oq qst Gnaden-mu- Ihri- 
» » 
Im lat- Ielv »e» Aus as Fug-me as Ungkmms ya- 

dk-, som: Wollust-wen Darin-reich Nerven-as es, 
soc-tm Dakota-um« Redners-mer« tobt Mondes-, 
summt- ocv., og im var vum not-II utsotlsqe al- 
mntigh wm sont i sum Bist. tin-n blev mtne i Sieben-c 
bebt-. IsliWI keifi- Ieg til Osuslxlassvet og taub 
spaqu tm. en fkkmraqkaoe stundiaom Leg-, III ble- 
mtdek han« behandmi mir-staaqu h hast«-L eck- 
mh iom hslbketebe r- u, dar kg easy-m da sei 
s en d reist-i Erim-ins ped, vor va- el qt del et 

ade cui im I Lasset hatte d lumithisspe 
entity-Um end- k, ipmtkc er ewigen-, esse- 
ikmm nl mig, sendet ice en Meist-IF kenne umkl- 
ligk IMM, nun asdven Mit-as, stiften weissl- 
Itonvolut erwies- Iofe vIm- ea Jammer-sein« 
et las from even asiadelt est-Unsinn oq ech- 
leded Im- at des mer nat llvqtitkas arms- 
Ym sum-i ipas W- Ivoi.-k. m ver-, du«-neu- 

erept nisten-L bund-eher If end er wem Ich drei-et of den; ith am stach og isrisq des-, pg De «- 
ave den et ver- bot-te end no et nahen De Im- Jus 

s t, sq den vil hoff-rede Dem sul meaqu 
oft-list miq site used dumbugsmq err, spu- sq 

kamen ca atawyok,,lrmmvt«,»Im- stunk-Wus- 
Jkie mer« dir-, hakt qsk dem for summte-ils 
Zeuge lot Kaki-m com Itke hell-redet- qu has-«- 
lyholott ehe-s Mit-u vaa tm strenges-g muss-sum 
c( O. D. es bat sum at http-. cui irq rate-eh et 
60 Fetts, mun- kr ecsaldmnnlq Held-emsi- III- 
l- euoumcadlsbektk sen-langer W mer- md ons- 
lI esqui· sz De beut-r den dem-JO, ist De « 
into etan hell-redet E bedn kaa sur-m den Unk- 
sr. sq bat m den-. kriv tll miq imm, Ic- De ist« 

Ists-Im »Ic, at Ideen-ten »O manche-K stim, te »Im ais-me, sp- eek he r 
visit-II Mis. cilstriv 

c. E. IEIUM M III. clchss, ILL 


