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Danmark. 
Jordefærd. llnder megen 

Deltagelse iordedes Biipinde Mak- 
tensen Den 20. Mai fra Frue Kitte, 
KobenhavtL 

Der var sendi Kranse med signes 
rede Baand bl. a. fra Kotigen, det 

tgl. Vajfenhus og det tvindelige Bel- 

gerenhedsielftah 
Stistsprovft Paulli kalte. 

Dei tirkelige Ildoalgå 
J n d t a l De l f e. Ministetiet for 
Kitte- og llnvervigninggoæienet hat 
dsn 19. Mai i Henhold til Lov onc 

titieligt Udvalg as l.«-. Mai 1903 be- 

siittet Bistop over Sjællands Stift, 
Dr. theol. og phil. Stat Nordam, 
Stortors as Dannebrog og Darmc- 

broggtnand, til Formand for det tit- 

lelige Udvalg samt i Henhold til 
femme Lovs § 4 iammentaldt Ub- 

Valget til Detz fotfte Mode Titsdag 
ri. Il. Mai Kl. lszz Eftermiddag ef- 
tet fotegaaende Gudgtienefte i Hel- 
ligaandsztitten samme Tag Kl. 11. 

Madestevet var Helligaandsshufct 
»den Helligaandstirte i Kobenhavm 

Udvalget bar altsaa været samlei, 
og oi lcm snatt vente at børe ncermere 

fra Modei. 

En Afftedigelfe. Tiet med- 
deltes den 2(«"l. Mai gennem N. B.: 
«Sogneprckst til Frederitssund og 
Oppe-Sundby, Provft for Hotns, 
Ølstytle og LyngeiFtedetitsbotg 
Herreders Provsti. C·V. C. E. Krogh 
et i Dag assiediget efter Anssgning 
uden Pension.« 

Grund-en til denne opsigtsvceltende 
Affledigelse er, iom vi felv ved Un- 
detspgselfe hat erltmdiget os om, 
fttiver »Kr. ngl.«, at Provft Krogh 
er bleven overbeviit om at bam lebet 
i uiædeligt Fothold. 

Vi et vanie til, «a«t entelte Blade 
giver JndtkMission Sskylden for 
alt, og vi iotundres dersor itle over, 
at disse aller-ehe hat giott Pwvst 
Krogh til »Misiionömand«. Men 
flønt Provst Krogh ille Var heite, et 

Sagen detfor ilte mindre smertelig 
for os og alle dem, der elstet vor 

Ritte, dobbelt smettielig, fotdi den 
lan blive brugt til at undetgvam 
Iilliden til det Ord, Hirten hat at 

bringe. 

stunk-sog Lerrec Herbs, ley, ved 
denne Leilighed Hoielfe Svgneraud 
seyn et Eigeli paa et hnmant 
Sonnen-tad. Dei hat paa eget Ini- 
tiativ forbøjet Begnndelseslønnen ved 
alle Kommunens Stole-r til 1100 
Kr· da hat endvidere vedtaget at 
dringe en nn Stole i Salbv. Yderi 
liqere er der nu tillagt hdert Emsbede 
en Favn Bogebmnde uds over del 
normerede, saa at der fremtidig lede- 
reg fnv Favne Brande aarliat til 
lwer Stole. 

Hostes Politik· Beftyrel 
sen for de tonservative Vælgerfori 
eninger i Aarhus var Torsdag Af- 
ten den 19. Maj samtnen med Byens 
Heiteredaltprer fuldtallig samlede til 
-:: Fellesmøde, kfoor det ifslge R. B. 
i Anledning of Højres Forretningss 
uddalgs seneste Udtalelse enstemmsigt 
vedtoges at foranledige de jndfte 
Foteningers Delegeretmsøde samtnen- 
tzldt for at behandle et Forslag om 

at udtole en nlvorlig Misbilligelse nf 
den Ledelfe af Hsjres Politik, der 

iører dort fra klare Standpunkter, og 
Ifom vil beuge Hsjrepartiet til Stotte 

Ifor nogen Frattion indenfor Rege- 
ringen. 

Koltmalerierne i Brac- 

»Kirle. Som man vil eriner 
Jvntte det betydelig Lpsigt over det 

Fganfke Land, da man i Fjor upda- 
lgede de scetdeleå velbevarede Kalt- 
’malerier i Vtaa Kiste. 
! Nationaltnuseet bar ifølge ,,Vendi. 
;Tid.« nu undetsogt Malerierne 
Inøjere, og bl. a. afdættet den fjerde 
FKorhvælving lden sstre), der frem- 
itiller selve Dommedag· Man set i 
Midten Ktiftus, fom tilbedes of 

!Jon1fruJomfru Maria og en Apo- 
stel, der begge lnceler i Forgrunden 
Fra Krifti venitre Side udgaot et 

Insekt-, fra hans hojre Side en Pal- 
megren. Oder hans Hoved fes Dom- 

I medagsluren. 
As de tre svrige Korhvaslvinger 

fremstiller den venstre det syndige 
Mennestes Dod og Kampen om Sjæs 
len, den sondre Helvede og den nordre 

Himmerig. 
Farverne er cverordentlig friste, 

og Nationalmusceet har nu gjort 
Jndftilling til Regeringen om at faa 
Billederne restaurerede. 

Hele Langfkibets nordre Berg ba- 
rer Billeder ska Krifti Lidelseshistos 
vie. indesluttet i Medailloner. Her 
shat man enddidere fundet en Krisis-- 
forusstitkelse. Denne og et Stylte 
af den interessante Berg soges lige- 
som Koret bevoret for Esterverdenen. 

Foreningen af jydfte Luni-bohr- 
eningets fiote Dyrstue ventes even- 

tuelt lnyttet til Udstillingen. 

Leuen-de begravet. Pinse- 
dagg Efietmiddag omlom Afbygget 
i Stenløse Spreu Anberfens enefte 
Bam, en Dteng paa Z Aar very at 
en Grusgrav paa Fadekens Mark 
ftnrtede samtnen over B.arnei, medenä 

ban legede med en anden Dreng paa 
samme Alber: stønt der hurtig lom 

Hin-w til, var Drengen bog ded, da 
ban blev gravet nd. 

Betinget Benaadning. Ei 

nngt Mennesie fra Ehr. Felding 
Sogn blev i Mir-ten as sorrige Maas- 
ned ved Polititelten i Silteborg 
ivømt Fængfel paa fædvonlig Junge- 
lost i 10 Dage for vaeri. Ved lgl. 
Resolutlion er Strassen isplge ,,Ring. 
A. ngl.« nu bleven bam eftergivet, 
mod at han i 5 Aar fester en ulastes 
lig Bündel. 

Undvegen frei en Sinds: 
sn g e a n f i a l t. Zøten Sprenfen 
Winkhen der holdtes indespastret pas 
Sindssvgeanftalten i Aathus fom 

farliq for sine Omgivelfer, er ifølge 
R. B. anden Pinsedog flngtet. 

En sm uk Gove. Ølsted Kirle 
i Nordfjcelland hat som Gabe faaet 
en fmnl nn Alterdug. En af Sog- 
neis unge Piger tilbod at udføre Ar- 
befdet gratis, mod at Kitlen anslafs 
fede, ihmd der btugtes deriiL Do 
der i hsj Grad ttængies til en ny 
Altetdug, mv-dtog Kitleværgetne med 
Glæde dette Tilbud. Den unge Pige 
bat —- eftek hvad »Fredekitsbvrg 
Amts Avis« meddelet — akbejdet 
paa Dugen 3 Timer daglig i 3 Maa- 
neder, saa dei er ilke nogei tinge Ar- 
befde her et Tale om. 

Hefteavlen. Ved et Mode i 
Hillersd den 20. Mai siiftedes ifplge 
R. B· en thening for Halvblodsavl 
med det Formaal sætlig at lægge 
sig eftet lette Knebeste og Remonter, 
idet del oplystes, at Kkigsministeriei 
eventuelt vil loncenirete New-nie- 
oplsbet til nagte enckelte Egne. Tit 
Formand valgtes Godsejer Schisdih 
Hsvæltegaarv. 

medens disfe Vogne tun sindes Man- 
dag, Onsdag og Lokdag paa Ruieu 
Kobensbavn—E: bjerg 

I 

Naiieraalen i Thitij- 
land J Anledning af Flieh-delet- 
fen om Natietgalen i Stjem, irivek 
en Jndsenber sra Dejbjeraiusd til 
»:)iingi. A Tbl « Maa im gote 
Dem opmcktksom paa, at Tut-erga- 
1en slet itte er saa fjælden der pas 

Eqnen. Den et saaledes en itadig 
Zotnmekaæst her i Haven::n-:1 dens 

Lphold et tun as tokt Vawnbed —- 

fra 8 til 14 Tage —, dmLtet jo 
viser, at den ikie bar fin gen-«- her- 
lwad Der maasie aodi fast sknl des 
bens Frngif or Kruge-ene- 

kraftigt Bib. Its-kleben 

Morgen gii en Miaarig Tksnesiei 
streng, der tiener paa en ein-nd i 

HNebbelunde ved debn. Furbi en 

HHingiL der stod i Gaarden stet 
Jhan vasferede .Hingsfen, ber» denkst 
bam i Armen, løftede ham IJ Ja bat 

Ibam ca. 20 Alen frem i Ein-Jedem 
Tet bjalp ille, Drenaen Tiriiiede 
sinnt-. Hingsten havde for acht int. 
Tililente Mennesser sit des- Dass-Eis 

Dkena befriet, nien Armen ek. Rei- 
ver »Rode Taqbl, « knnit Jene-z 
Tanden 

» TruineL Fifter Ebr. «..noet-- 

»sen fokulnkiede sorleden, da bin vi- 

jdede ud i Ffotden veb Steuer for If 
esterse sine Raser. Han fzsot vo- 

3 Fod Band: ban var ifttt 
lange Fisierstsvler, og Lufter i disk 
beviriede, at Benene flsd ov ox Hode- 
det gik under; Bsunden tut-De hatt 
ikie naa med Atmene. En foebitsk 
kende Man-d var Ojenvidne til Ulys- 
ienx han foteiog imidlertso intet 

Redningsforspg, men meldte biet 
Ulyllen til nogle nirrboendt 

iFolL fom hurtig bjekgede Maan 
det var bog for. sent, og alle Tpcivk 
ningsfvtspg mislylledes. 

Den gamles biart e To- 
ironer. For nogle Dage fioen ds- 
-de i Fl. »Hm-s. Ast en auan 
Husmand i Kotning. Han havde he- 
le sit Liv levet meget tatveliat, kne- 

ved at efterfe hans Gemme-c fandt 
man en hel Del Penge. J en Stusse 
laa saaiedes 200 Kr. i blanke Tetro- 
nestytier, der alle var prktgede meb 
Aatsiallet 1875, og man Sande se 
paa Minierne, at de acvrig bavde 
vckket ude i Cirkulaiion. Den gam- 
le hat rimeligvis en Gang kamt dei- 
fot en Hundteddaletseddel oq fide- 
beieagtet dem som en Stat, der ikik 
maatte rotes. 
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for 1904. 
Det er slet ikke for tidligt at lægge Planet for 

Des-es sommekierje. Det vjl hjælpe Dem be- 

tydeligt, om De hat ved Haanden nogle smaa 

Pakt-kletter, udgivne ak 

cliicago, Milwaukoo Fi- st Paul 
lernbano co. 

Raiden-et ved lade-er og andre ledige som- 

mekboligeti Michigan,Wi-consin, Minnesota, 
lllinois og lowa besktives i disse Pamfletter. 
Dis-e sum-bogen der ogsas givek 0p1ysnin— 
get om Billetptis, Xostpenge, Jembaneroute 
og Togtjeneste, set-des korscents iFtimætker. 
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Ten nne Kirle E Veilc. 
Zagen angaaenbe den nne Kirtes 
Lrsiprelse var til Behandling i fidsie 
Bntcadimøbe, bvor bet ifølge »Vej1e 
Il. Foltebl.« vedtogeg at lade Kr- 
:nikeen for Kirteng Opførelse made- 
gnnrie Arbeit-el, soafnatt Ver forei 
ligger sen Udtalelse ira Ajkikjiiteriet 
om: 

at Bnraodet bar Ret til at vcere 

rnedbeftemmende om Ledningen of 
alle De Zpøtgsmaah der kan opstaa 
rek- en Sognedeling; 

at en Sognedeling og Ansættelse 
af en tredie Ptæst itle i nagen Maade 
tan forpligte Kommunen til noget 
nderligete Tilftuv til Ptæstelønnim 
get udover de 1500 Ar» der nu ydes, 
og som ved indtrædende Vatance i 

Sognepræsteenibedet nedfættes til 
750 Kr- 

at der iste, ved at ver tillckgges 
en teedie Pkæst Net til at nyde en 

Offeng as Menigheden, paalceggeg 
nenne nogen Fotpligtelse til at yde 
ham Ofen og 

at der vil blive gioet Wenigsde- 
kaavet nagen Jndflndelse paa Valget 
as den ttedie Priest· 

Ei smukt Trek. Paa Lem- 
mpdet i havdrup foeleden faldt Ta- 
len paa de Sognetaad, som et til- 

bsjelige til at bekslipve Larerneg 
Lsnninger. stlge »Rosl. Tid.« 

J 

MWSOT 350 MEF 
sIIIvtII os eIlek beso- en Any-att- 

ne Benevent-ed etc-r de leite Be 
tin-eise- 1kok en ontest.e1ek et sa- 
hes- iok II I.e 

Tyius Mike-sitt- smalwppek 
spike e M elf-se diesem-e sys- 

Comise onnekek sl tkIe koste-drum- 
tle Ltmstofl et. com n tItes II Its-IV 
mtqeos des sont stveele Ikllsuss u- 
eIet Tat-elek- Alsdssttke er Elte. com 
Vskmvsnüklcllstet slsomlaeme, 
et Ame-Ie-! tot sy Comme- 

Alnbssttae et e Desiafektions- 
wieviel. Des nickt-delet- sysdomss t- 
kek o Utsjs IIIv sites us en Stets 
mea bItvetb ukel puvsessea o: 
et u- vstts son- der-ne seh-. 

AIshuttae nett-tu meet holde 
Ver-et os enhvet Inn pssfske den 

SI- Itklv eher et smukt Pest-eben os 

opIysainkek case-en mie sw- 

litt-use Tot tItte noset blinkt Sub- 

jb tun I s Punkt- PsItIiek. ele- et 
ty eltst tust-h Lese 
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END W- Isch- 
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De danfte Ungdomgforg 
e n i n g e r. Te dansie UngdoinL: 
foteningetg andet Delegeketmsde af-, 
holdteg i Kolding den 28.—29. MajJ 
Lordag Eftermiddag blev færlig ansj 
vcndt til at befe Koldings OmgiveL 
fer. Sondag Eftermsiddag afholdteg 
et stott llngdomgmpde, ved hvillet 
Professor la Cour talte. 

Der var betydelig Teltagelse, itle 
blot fta hele Danmart, men ogsau 
fta Finland. 

En Kirte i Voditov. Ute 
i Vodslov arbejdeg der for Tiden 
ftcertt paa at faa opføtt en Kitte- 
bygning Vodstov ligget i Hammer 
Sogn, og Beboetne hat ca. en Mil, 
daatlig Vej, til Ritte; om Vinteren 
tan Vejen vcete næften uftemtommex 
lig. 

Der et Udsigt til, at der tan teg- 
nes et betydeligt privat Tilftud, og 
det et ifølge »Aalb· Amt5t.« saa 
Meningen at sage Bevilling paa 
nieste Aats Finans-lov. Der for- 
hansdles med Attitett Ulrich Plesnet 
om en Stitse til Kirlem 

Uditillingen i Hoksens. 
Efter Jndbydelse af Bestyrelfetne for 
Industri-, Haanldvctter- og han- 
delsfvreningen i Vorsens asholdteö 
Tvrsdag Aften den 14. Mai et as 
2—300 Menneslet bessgt Msde der 
i Byen for at drsfte et Fong ttl 
Afholsdelse af en Haandvcerls-, Jn- 
dustti- og Landbtugsudftilling i Hot- 
senö i Sommeren 1905. 

Forscmlingen udtalte enstemmig 
Tilslutning til Plane-i, og der vil nu 

blive nedsat et Udvalg paa 35 Mund 
til at atbejde videte for Sage-II 
Realisation 

Platten til vatillingem der ten- 
tes afholdt i 50 Dage, er udavbejdet 
of Diretttr Ame Peter-few seiden- 
havn. Filiettinghncnd Jen- Bast, 
der hat« til Sie-de ved NUM, M 

Bat piet- iok, at Was-n tm- 

lsrtendtlighedkgaven J 
Anledning af, at Larer Fett-. Peter- 
fen og Hufttu Vlidsttup, den M- 

Maj holbt Eslvbryllup, blev der 

ifplge ,,Ftederitsb. A. Av.« of Fores- 
vragsforeningens Beftvrelse ovetralt 
Laster Petersen fom Tal for hans 
Vittsomhed som Foteningens For- 
mand en Gave bestaaende as et kom- 
plet Bordttel til 12 Personen Stole- 
bsrnene ovekratte beres Leiter to 

Sold-Kompotsteet. 
—- Ter strives til »ans Tid·«: 

Dirgdag den 17. Maj fejkede Laster 
Vatfon og Huftru i BedTrslev deres 
«3Ilv-btnllup. Om Formiddagen blev 
der af en Deputation med Somit- 
prckft March som Otdsprer overbragt 
Solvbtudeparret Lylønstning fm 
Distxittets Beboeke og en Tat til 
Læret Vatson for hans Virtsomhed 
der i Sognet i de sidste 28 Aar. 
Som Paaslsnnelfe heraf blev verhos 
cverratt Partei et elegant Nsddes 
trag Bogstab med Jnftkiption paa en 

?Splvplade, en Lcenestol og et ton- 

itant Belsb of 100 Kr. i Guld, hour- 

lhojz der of de ttolessgende Born blev 
forckket Leu-er Vatson en Gattun- 
tade. 

K o l l i H o n. Dampftibet »Na- 
poli« as Egbjetg, Kaptejn Christen- 
fen, paa Reise fta Wibotg i Finland 
til Mr med Trit, tollidetede Nat-s 
ten til U. Maj Kl. 12 tret Syd for 
Lappegrundens Fykstib med Dom-p- 
stibet »Enii1 N. Mehl-ass« af Stettin 
paa Reise fta Huelva til Stettin med 
Ett3. Den tyfle Damper sank, men 

Mandstabet keddedes. »Napoli« et i 

Fslge R. B. indlommen til Helsingst 
med tnust Boo. 

. 

»Emtl Retzlasi«, der sont eftet 
Kollisionen, er- nu san-den ftaaende 
Sydsydost for Lappegrunbens Fyrs 
Mid, wars as den tretostede ste paq 
Lappegtunden. 

«Sovevogne. Fta 1. Juni 
tomtnet der ogfaa Sovevogne i Gang 
mellem W og Aaklmg. D( 
gennemgaaende Vogne indtættes t del 
Tos, der goat km Libenhavn M. 
1155 Nat og er i Aalborg Kl. 12,47 
Mtdtocz samt i Toseh der gaar fra 
Manns Kl. ZY Ast-it 

su« es M Wolke-s W der ttylgt 
two-. M- "ww km Jst 

««-—-xM-·D,M- i-«..«-»·»-·» -, 

Der horteg fort-nole- 
be ZtriqiLuften,d-J ds-: kotb- 
nede fertige Lskdag Afterr, Anstatt 
,,Næftved Tidende«; det var, Um om 

Luften var fyldt med titufirrve Gas. 
Ved at anders-ge Zagen meran 
Miste oet sia og at vere Tilfældei. 
Oder hele Byen tredsede en Time- 
Tid en usattelig Mcmgde Knotter 

get-S, maaste ogfaa Maager ou andre 

Strandfugle, der rimeligvis osxr ble- 
ven opsiræmmede og fsorfaqseoe fm 
Stranden as erjret, der ja namrlig 
fulgte Stranbtanten Syd og Ost out 

Sjcelland. En Del as Flotte-n tad- 
sede saa lavt, at de stidte moo Tele- 
fontraadene og flog sig ibjelx bist og 
her hat man bagcfter fundet en Gans 

liggenbe. Fetnomenet vatte meget 
Opmærtfomhed og taldte Folt uv ai- 
le Vegne. Naor et as de ratnjg 
Lyn oplyste Synstredsen et Ziel-sit 
tun-de man saa Øje paa Flotten el- 
ler Dele as den, svingende rundt i 
Luften med hsje Strig og forn fulbk 
ftændig fortvivledr. 

En Zigsjnerbande taugt 
«over Gransen En Zigsjnerbanve 
tyrte i Folge «Esbj. Æ.·' forledes 
trods Forbud fra den« vagthavente 
Grensegendarm i fuld Galop ins 
over Gransen ved Banns-card Gen- 
dsarmen sit tiltaldt Assistance, og 4 
Mund starke satte Genvarmerne, be- 
vcbnede til Tom-verne, efter Bande- 
og naaede den i Kaksluns. Da Zi- 
gsjnerne pisiede lss paa stritten-, 
trat den ene af Gendarmerne sin Sa- 
bel og flog en as Zigsjnernes Des-te 
for Banden, ecwiltet hat-de til Fil- 
ge, at hele Banden, Mand, Minder 
sog Bei-rn, i et Antac af ra. 100, under 
vilde Krigshyl mylbrede ud of betet 
8 Vogne sorn Bier at et Stabe til- 
syneladende for at gaa angrchdvtg til 
Verti, men Gen-darniermö beste-rate 
Optrceden pg devei blanie Mkngtt 
pg Ostsee bragte doq Its-jenem p- 

W Muster-,t fu« at Retter neg- 


