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Skder, i Omslag, tun We. 

DIWLUQMLHUITY Blatt, Reb. 

R. V. Clausens Jotdcsærd. 

Det kenntes- t Gaar, striver »Kr. 
ngl.« as 19. Mas, at Guardmissios 
nær R. B. Clausen var stattet i vide 

Krebse. Den store, smutke St. An- 
dreas Kiste var vers Tolvtiden vel 

fnldt — og udenscsr Kittel-. bavde der 
samtet sig en Tel af de Kobenlmw 

nere, som kennte den afdøbe sra bang 
Gernink1, men anbenbart itte bar-de 
Lust eller Mod tit at deltage i den 

egentlige Søtgehøjtid. 
Kisten, ker var stillet i J.Itidtergan- 

gen nebenfor Kom, var dasttet af 
Fotaarets tiaeste leoinfterpragt, 
hvori Majbøgeng Lnsegrønne man-; 
gebe allerdejtigst red Eiden as Pol-? 
medetorationerne. Der var Minnen· 
saa mange Atome at de nmatte an- 

bringes i Linie ned ad TIJtidtcrgaw 
nen. Der var mankie signerebe 
Kranse, derivlantt fra: Bestnrelsen 
soc J. M. i Asdent-am K. F. u. M.,l 
K. F. U. K» Sondaqgsttleborn og 
Lærere og Ltrrerinder i 4. «Llfde1ing, 
Midnathikssonem Zaiithaitnissso- 
nen, ,,.stristeligt Tagblad«, Gaum- 

migsionens Zangtor, Stubenm- 

tJjemmet, Kobenbaong Firkdiäfotbund 
set Heoningemisssonem Magd-steue- 
bjemmet, Borneltjemmet ,,Godt- 
Haut-", fra Enmsunrct i Rimsing- 
Flnnder, de hellige i Næstveb, Sta- 
gm Ecker Lemvig. Randets, Hat-» 
koste, Mantua Bkede o. m. a. 

« 

J Koret, hvok be store Kandelabke 
brænbte som til en Brudesærd, sad 
en Merngre Præster, de fleste toben- 
bavnste — ogsaa adstillige udensot 
Jndre Mission —- og ude sra Lan- 
det bl. a. Pastor P. Krag, H. Barthe- 
Lunb, AsschenfeldtsHansen og Filip 
Vett. 

Det teolngiste Fakultet reprcesente- 
wer-es vev den tobenhavnste Jndrc 
Missions Jemand, Prof. P. Mad- 
sen samt Prof. Turm. 
Vlandt de mange tendte Missionsi 

venner saas blj a. Hosmarstal Ox- 
holm og Fruc, Kiammerodvotat 
Hindenbutg, Statgraadgsetretær 
Krefod, Kammethertetne Vorne- 
inann, Warnen J. de Neergaard, 
Grev og Gtevinde A. Moltke, Gene- 
raltonsut Hausen, Oberst Keyper, 
Kapt. Delbanco, Kommanwr Voetz, 
Slotsgattner Paludan, de toben- 
havnste Bymissionæter samt Jahre- 
tnissioncekekne H. C· Bech og P. Pe- 
versen. 

Prof. P. Mgdsen og Prassterne 
Aschenseldt-Hansen og Chr. Sei-en- 
sen talte ved hans Baute Under de 
sidste Vers af Salmem »Lp bog, 
Zion«, bares Kisten ud. 

Stønt og betegnende var det, at 

Organist Johs. Beet —- sor at tat-at- 
terisere den afdpde — lod Postludiet 
tlinge i en jublende Lovsang med 
Klotkespil til, som ved en Frydefest. 
Det svatede saa helt til den tæte as- 
tssves Liv i Gub. 

Paa Vejen til Gomit-Ins Kitte- 
gaatd, hvorhen det stote Fslge gis 
ester Ligvognen, btpv Lovsangen at- 
ter frem. Man istemte Salme estet 
Salme, first den asdsdes Y«ndlings- 
sahnc »Trjltg er JVttven,« sidem 
»Du Hetre Krist« o. si. 

Smaanyt 
Det kirtelige Udvalx 

stulde, som tidljgete meddelt, træde 
sammen den P,1. Maj. Teig Vikt- 
somhed stulbe indledes med en 

Gudstjenesje i Helligaanoåstittem ved 

hvilten Mpr Etat-Rotbart: vilde 
«....«-«.;t« 
»sama« 

Eftet Gudgtjenestrn stulde Modal- 
get samlts i HelligaandshuseL 

If slt si- 

J Anledning af, at »Ringtsbing 
Amtö Dagblad« hat set anfsri i et 

Blad, at blandt dem, Kultusministe- 
ten hat valgt til Mediemmet af det 
titlelige Udva1g, tilhtcket de tte den 

gtucdtvigske Retnsing, fslet det sig 
foranlebiget til at strive fslgende: 

»At de tte tilhstet den gtundt- 
vigsie Retning, et tigtigt not. Men 
det siget sig solt-, at Kultusminifte- 
ven ille hat fvtekaget Bette Balg eftet 
titsclige Partthenshn. Kontotchef 
Damkiet hat deltaget i de titkelige 
vafotilags Ubatbejdelse, Pastot 
Lautsen hat med stvr Dhgtighed ta- 

get Ordet for Fotsiagenc i Madattib 
set og Smasitister. Noahs-Schott 
hat betet Otdfttet for Lovene i 
Land-singst og A. Thomsen hat vak- 
tet Otvfstet i Folkettnget.« 

f K. F. u. MS Bi« Kote soc 
jSoldater i Ksbmhavn, hvis 
IFotxnand er Odersergxnt Chißsteik 

ser ved Garben, tællet nu op imod 

)halvandet Hund-rede Medlenmiet, og 
Inne Jndme ldelser sinrer daglig Steh. 
Med sit-r Beredvillighed hat Ktigs.- 
minifteriel tilladt Soldaterne at bee- 

ite Blaa Kors’ Markte paa detes 

Jllniform 
Der er gode Udsigier til, at denne 

nye Gren af Soldatermigsionens 
Arbeit-e Vil blive en bevarende Kraft 
for mange af de unge, som tidligere 
sit-d udfgtte for seinem Kammerat: 

stabgrtilieri at glide ned i Snavfei. 

Anbefalet Stolebog. Den 
af Lasretne Mogensen Fc Halle Paa 
det beiibctbesle Jorlag nylig up- 

givne ..T-ansi Retskrioningåiorbbog« 
til Brug for Eleverne i Stolernes 
ældfic Klasse-z vil iiølge Meddelelfe 
til Forimierne blive ovtaget pack den 
næfte fr. Ministeriet udgaaende For- 
tegnelfc over anbefalebe Und-strik- 

ningsmidler. 
Den nannte Otdbeq urchr et na- 

tukiikik Eupvlement til del iidligere 
urgipne fuldsiændige Stilflrivnings- 
als-inmi, der foruden at vcere anbe- 
falet as Ministeriet tillige er auto- 
tsiserci af Kobenhavns Stolediret- 
tion. 

Zielemødet i Roslildc 
S. Pinfedag begyndte i Aar med et 

Foredrag af Tr. L. Molkeer om fo- 
ciale Fotstydninger. 

Tetefter indledte Kommunelætet 
Bjetkegaarv, Lebende-Im en Dis-- 
kussion om Bstnegudstjeneste og 
Professor, Dr. A. Heriel, Reben- 
havn, en Diskussion om Jndføtelse 
af Sundhcdslcete som Fag i Stolen. 

Tet fortjener al Paasksnnelse, siger 
»Kr. ngl.«, at Modets Komile hat 

iseit Emnet om Bøtnegudstjenestesas 
’gen paa Dagsordenen, og del et at 

denke, at mange af denne Sags Ven- 
net blandt Priester og Lærere vil 
komme til Stede og deliage i Dis- 
kussionen, der fothaabentlig vil blive 
af iklev ringe Interesse, ligefom del 
var at unste, at den maatie bidrage 
til, at Ver inren for Stolen banes 

Vej for en bedte Fotiiaaelfe as Bist- 
negudstjenestens Betydning og dek- 
med ogsaa for et mete stugtbringende 
Samarbejde mellem beggr. 

Ver forfigti«c1. En Orden-L- 
klckkt Mond vilde forleden Akten vee 

7-Tiden ub fra chkllandgqade, Ke- 
benhnvn, springe op paa en elektrisi 
Eporvogm Ver var i Fakt. Han 
fejlere Springen ftnrtede km cg 
tnufie Bankwvedet mod Ztenbrcen 
J wende Tilstand blev han bragt 
ti! Hofnitalei. Foreløbig ved man 

stie, hvem han er. 

Rocerier ern Vorn. Eis 

nngte Kvinde, Elfe Gatting, et Den 

17. Mai ved Ktiminalretten i KI- 
benhavn bleven ibomt 1 Aars For- 
bedtingshus. Hun havde gjort sig 
tsct til en Levevej ai røve fra Bun, 
fom beforgede Byærinber. 

E n »O r me g a a t b«. Hist-eri- 
felsiabet, rer ejet Alslev Mølles Fi- 
sserianlæg, hat af Avlsbtuger Direkt, 
Vorbe, og Fri. Rosengaarv, Esbjerg, 
tobt et Par Jordstntter, tilsammen 
godt 3 Thr. Land. Kobesummen er 

ca. 4000 Kr» og det er ifølge ,,E«5bj. 
Av.« Fisseriselssabets Hensigt sætligt 
at benytte benne Jord til at avle Otm 
i til Fsde for Smaasisi. Jorden Ug- 
ger i Nærheden as Tarmsliberiet og 
er meget vtmerig. 

Ulytkestilfceldr. En Karl, 
Christen Jsrgensen, der tjente hos 
Mels Lqrsen i Lisbjerg Terp ved 
Aarhus, stulde forleden heute Malt 
fra Mejeriet. Da han havde faaet 
Mcelten paa Vognen, blev Heften sty 
og lle løbst J Fatten tsrnede Vog- 
nen mod et Has, hvorved Kerlen 
faldt af; ban blev hangende ved 
Benene i Fortsjet og slcebtes et langt 
Stytte, inden tililende Folt sit He- 
sten standsei. Karten havde ifslge 
R. B. faaet hohedet knust og dsde 
straks essen 

— Da Wie-get fokleden Aften 
afgik fra Bxammknge, havde en nvget 
betufet Person, Smed Gans Prahl 
fra Fatup, naht-sagt sig paa Bussetne 
mellem to Vogne og hrte fauledez 
nnd Tvgei. indttl dette standsede ved 

Tieres-V Der faldt ban ned mellem 

Vogt-me og sit ifslge R. B. den ene 

Fob afkjtt läge over Anselm Don 
heultgget pac- Etbjetg EIN-hat« 

Et Faar halshugget af 
Lynet. Under et Uvejr forleden 
sing Lynet ned ved Hartidstev og 
bræbte et Faar og to Lam, fom stod 
tøjrede Paa en Mart. Lynet havde 
isolge »Rander5 Amtsavjs« stud- 
stcendig afrevet Faarets Hoved og det 
halte-e af Halscn, merens Lammene 
itte bar Mcerter af ydre Bestadigel- 
ser. 

Dyrene, der tilbøtte Gaardeier 
Drums Ente, blev af en tilfasldig til-s 

ftedevasrende Zlagtet sta Randers 
tøbte og inobragte rertiL 

En Dkeng, som havde Ly ·mod 

HUVejret i Its-erheben af, hvor Dyrene 
zstod tøjrede, var Øjenvidne til den 
uhvggelige Halshugning. 

En Nattergal i Bestij 
la n d. Fra Stern strives til »Ringt. 
A. ngi.«: Dei Hm- visi m swke 
E«jcelde1!t·)cder, at Nattergalen tager 
Lphold i de aabne Egne i Westw- 
1and. Jtte beftomindre bar man i 
den sidfte Tid tunnet høre Zangen 
fra et Par cller macer flete Par i 
Gartner Th. Oldagers Habe cq 
Plantestole i Stern. Der er des- 
vckrre ncrsppe Rimelighed for, at Nat- 

tergaten vil tunne vngke der paa et 
faa aabent og befærdet Terrckn, mcd 

mindre den ftulde tv til Gram-planm- 
jgerne, hvad ten jo ellers itte bar 

Piwpictighed tit. 

Ei Orgel til Aarup Hirt-n 
Købmand Chr. Sprenfem Aarup, 
hat ifølqe »ans Tid.« til Byens nn 
Kirte stæntet et Orgel, som er ov- 
ftillet og Sondag den 15. Mai for 
føtfte Gang blandede sine Tonet med 

Menighedens Sang. Forstelærer 
Evanholt, der i 15 Aar hat vcerct 

Organist ved Stydebjerg Kitte, har 
paataget sig gratis at betfene Orge- 
let ved Gudstjenesten i Aarup fere- 
lsbig. 

Privatstole iAgersted. 
En Krebs as Missionsvenner i Agu- 
sted fVendsysfeli agter i Lobet af 
Sommeren at opføre en Privatstotr. 
Sogneraadet bar vedtaget at nde et 
Tilstud af 6 Kr. for hvsert Bam, der 
vil søge Stolen- 

De tirkelige Forhold i 

Etotebeddinqe Tct bidtiss 
owrenre Kavellani pro loco i Storc- 

heddinLe er nedlaat. As de vermel- 
fotbundne Jndtægier tillasgges 140 
Tor. Brig aatlig efier Rapitelstatss 
Zogneprcksjen i Etoreheddinge pao 
Betingelse af, at han holder en pet- 
fonel Fiapellmm 160 Tor. ng samt 
Jnotcrqten af Kavellanboliqem for 
foa vidt denne lejes ud, tillckggeg 
Zogneprwften i Højenm der iilliqe 
bliver ressdetenoe Kapellan i Stole 
heodinge. 

Guldbryllup Lunte Den1R. 

Mai fejreg of Aftergtgmand Nielsz 
Jener og Huftru i N. Tingftov i 

)I)andbjerg. 
Guldbtudepattet, der er raste og 

rosige, er henholdsvig 80 cg 91 Aar 
gamlr. 

Nielg Jensen et Veteran fra 1848 
—50 oq deltog under hele Felttoxiet 
i mange Slag og Træsninqer. Si- 
ben bekes Brylluo hat de boet i N. 
Tingsiov i en mindre Bondegaard i 
Handwerk-H men hat for ca. 10 Aar 
siden afftaaet Gaumen til en Slomts 
ning og hat siden faaet AftægL 

— Fhv. Folletingsmand Gor. 
Chr. Christossersen og H;«stru, Bro 
Mart, fejrede deres Guldbryllup den 
20. Maj. 

Guardejer Chrisiossersen er god 
tendt over hele det vestlige Fyn, itte 
mindst inden for Indte Mission-Z 
Krebse. J de gudelige Forsamlim 
get-H Tid ftp-d hans Hut-; allid aubent 
for dem, ver vilde hpre Guds Ord, 
og der var ikte sau, der samlede sig 
om hans Forkyndelse. 

hjortshsjmotdei. J An- 
ledning af, at det i disse Dage er io 

Aar, siden Marie Sprensen blev 
mytdet paa Akfarvej mellem bespi- 
balle og Hjortshsj, fremsatter »Spi- 
Amtst.« den Auswele at nu da Sin- 
dene et faldne til Ro, vikde en duelig 
Kommissionsdommet lunne bringe 
Lys i Sagen. Dei sprekommet Bla- 
det, at deite burde fotfsges. 

dellifke Atrestfvrhold. 
Attesshuset i thriksvark var for- 
lekden isolge ,,Frederitibotg Umi- 
Avis« i Ssmgs Skuepladg for ei 
par-sie muntett Optttm set assltret 
dei- mäddelalderllge Jnsretning i 
temmelig chji Grab. 

Atoestfotvcteren havde et Ojeblik 

sjcrnet fin sra Duft-t, Da dank Fa- 
milie rat likwkedek aaaet ur« Ter- 
rerved Instanz-te Etitlred densktxsrse er- 

forkeden for Tnvcri arrefterct Tie- 
neftetarl sia af til et Fluatfzrteg 

tft faadant er ittc vanitksjim at 
faktns i Stein-. J bver Gellr Hinde- 
cn liste, firtantet Lon, htm- Inst-ftp 
ringen ster fra tsjanaen Hintern et 

Hul i Mitten. anen vckltsrse nu fm 
Isiattelonn ca trød nennen: stillet i 
Mitten nd i Wangen, book-in has 
l-1ktede Branditifterdn fra «5«)etotte 
nd til fin. Tn Etrcrdderivetts Lar- 
fen aav fin til at rinnt-, blets ins-) sil- 

liacined L. F. Jøraenfetn T-!leruv. 
dgsaa luttet nd. 

Ta Enden ttte tunde k»e:.r—:e no- 

nen af de andre til at fln·.1«-J degav 
imn sin selv ov nd Travvekk For at 

fone en Udrej, men Brandnifreren og 
Etrædkscrfvenden satte efter dann oex 
fanaede lmm ohne paa Loftet. snedens 

Jørnensen lob den til Vindzxcst og 
benledte en forbipagserendek Ov- 
mcrrtsombed paa den trittst-: Einla- 
tion. 

« 

Politiet blev nu tiltaldt, Ja Arte- 

ftanterne blev ntter anbraat doe-. i 
sin BUT-. 

— ——- »---.- -—-—-. 

Ny danik Koloni2 
Lidt Virtelighed. 
En Sommers Resultat fra Hat- 

ckiinsotk Minn. Folgende Danstere 
kom op og tsbte Land af oå sidstr 
Sommer: 

Peter Petersem H. C. Jenfen, R- 
P. Jknsekn J. R. Larsen, A. S. 
Nielsen, H. C. deter. Niets Peter- 
sen, C. C. Nielsen, Oluf Tbotnfeth 
Knud Rasmussem Hans Madseih 
Rasmus Rasmussen, Jonas Olefet 
og Martin Olefen. 

Saa mange Danstere fra en Eg- 
lader as formode, at her nemt ka- 
organiseres en danst Kolvni. Vi stal 
være cerede Kobere behjceslpetige faa 
godt, vi kan. 

Endvidere todte folgende fra Hut- 
chinsonx 

Charly Linder, Ane Wallem, An- 
dr. Eritson og Mtls Br. 

Vi hat ogfaa nogle faa Farme til 

Salg ved Hutchinsiom Minn. M 
840 pr. Arte. Vort Land et udmers 
ket beltggende, ved an Rivek, Wis. 

Her er 2 JerndaneD og tun qodt 40 
Mit til Duluth. 

Dei er Skovland, frugtbar Jord. 
bedste Band, sælges for ea. 810 pr. 
Akte, paa saerdeleg lette Bettngelsfer. 

For ncerrnere Undeeretntng stets 
eller des-g os, eller hvis De snsier at 

torrespondere paa Dunst, striv til I- 
R. Larsen, Hutchinsom Minn. 

En af os vtl for det meste være i 

hutchtnsvn Sommeren tgennem. 
ser butchintuh Minn. 
eller Jrsn Mvery Wis- 

Ætdsdtsst 
Ksppltu se Ksppltin 

survwalerier - 

o andre quflmaleriey com Panrættey 
nistet samt Las-Maus a Martin- 

Ceeuet dir-, ndsprt Inn-It pg b itzt. Vei- 
ste as flueste importeeede gar-et. state 
com-) as vie-and kanns herum-. - - 

Bestilliuaer modtagel paa cegutnqer til Il- 
termmuer oft-. H« JSNSS«» 
Is. Zions-Oh com-cis Vlies-, las-· 
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Ist-»- den We TIHN —. 

lifer as FOR Juki-. kuskte 
Lm ! :.-!c!!.1 1«’ «» Asssiixss ll:e1«! --« 

sk-! soc i H- n. n! e luns 

« TI: 
« 

s. ":c15rl«n!er LE« 

h]· (». H. 

Ins ts, M 
a: fre c: 
I·r1"m sxn 
T: :.:D..« 
li] :-.. 
Nthe 

n Un a» T" «- 
«« »! :.:· s- 

:s!cl« kx »- 
Use-« e z-« »L: tu v.(..:- 

Ecke ng1147..t.. 

Roma-h Att» 25 Mal Uml- 
«ch san Use wie Isnsdimds 

»Ist-us Trope« formt-geh ges 
holder den altidisufct on hat 
brnqt den i over ti sum-. Im has 
unt-m qivet Ins-u- Vprn upon an- 
dkt Assorinoomidch Im tun 
its- ikg fund- udrme mmct atm- 

vea, da jeg Ninus incqu as 
Innern-Ue. Tuc- Mehl-in 
» m entste, com hol-» Moos 
imm. c. R. Redakteur-. 


