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tog Tolrexn chi i Forsvar over frr
Fatiiwernes Kritik. For det førfte
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te Gruppebillede af hele Kirkekollegiet
ssom Paasisnnelse as hans Arbejde i
vi( i

slvr Hut-!

FKANcls c. BILOWN,
VZST· PARA« ÄUINT,

cis-ON Durham st» cblcuq Ill.

Som

IMenigheden.

Pastor Jensen for

DANA cOLLEGE

Mut del malp ttlr. Leach-band
sing ogV. temnlcdtmier braglls 1ntstRefullal Jisg
sa: Ivcrcrdzcltti.; Herr-— :.: Irrttslsrl es rezstedp III-bist
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i Gaatdejer H. Jepsens Siov i
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Gnaden antages ifølge

Brandsbøl«

»S. Z.«
Man

at Vcere 4000 Aar

ga«m:mel.

at de

tempefandt den, efter
Dcrkftene var fjernede, en god
vedligeholdt Flinteftensdolh nong
Rote
Ben, Dele af Hiernesiallen,
Brudfkykker of en Stenøkse, Urnesty1ker, TrcekuL en Ravperle. Man antager. at flere Lin hat vxret begravede i Heim
Gravkammeret er« ca2 Meter i Gennemfnit og 1,20 Meter
heit. J fiddendis Stilling kan stPcrsoner sinsde Plads i det.
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stsot Deltagelse, saavel as Sognes
bewekne fra Aastrup Sogn som Vennet og Bekendte fra Omegnen, fordfæfssedes gamsle Hans Etiksen Hpier
lpaa Aaftwp Kirkegaard den 15. Nov.
Taltige Kranse bar ligeledes Vidnesii
bytd om den store Deltagelse.
Eiter at Kisten med den afdøde
var baaren ind i Kitken holdt Pastot Carlsen Ligialen Vver den hedengangne. Prcesfen mindede om den
henssovedes Fortjenester, saavel i den
Tid han var Sognesoged som ogsaa
navnlig, da han i Halmredserne var
IKirieværge. Han frunhævede, at ind«tit den Tid gjokde Kikkens Jud-e »
itrift og uhyggeligt Jndtkyk paa KirIkeaaanerne; den lignede snarest ef
Hmmmelt FasngseL Der var møklt i
Mitten, begrundet i, at Vindnerne
lvar alt for smaa, indvendsgt var de
jiislmed forsynede med Jernstænger.
TStokestadetne var elendige og malede
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heller
Fredag
Faderen her nyt RidehjuL Der blev natukligivig
til for at lede efter sen fotsvundm gjsott alt for at sinde og fange TySenere opSon, og han fandt ham inden ret Ven, men forgæves.
lange liggende død paa en tillc Eng tlatedes det, at han Var rejst til Asbag ved Rittern Denne Tildragelse merita. Saa maatte man slaa sig
til Ro.
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one er

ftkives i »Modersmaalet« den 14.
s. M. agter den Iher paa Egnen tendte
Veteram Auktionsholder og Handelsmand Anders Rissen i Jels Sksov at
fejre sit Bryllup —, det blisver netop
Seud eftet frte Listet ioia moer suld Bestcivelie
paa 50 Aatsdagen for hans fsørfte I
Veltggenheden af vo l Lom- samt vote Pnfer. Vi t:
Tusindet af Abtes af tet pæneste Land IWiIeon
Brnllup, da «han blev gift med Ma- I
Minneiota Nord- og Syd Tote-a og Jena. Ost-Ia
ten Rosenberg af Oksen«vad, en SIfleke chkgfakme og NRangek
ster til den betend-te Danebnogsmand
Vatland Land G Jnvestment Co.
Hans Rosen"berg, der som danst DraGlobe Building.
St. Paul, Mimr.
gvn i 1849 i Nærheden af sit Hjem
og i sin Msoders Paasyn alfvæsbnede
og tog to ,,siesvig-holstensske" Dragonet til Junge
Hans førfte Ksone deMMMMMMWMW
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de den 28. Mai 1900, sog nu hat han WWMMM
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at
i
med
besluttet
indgaa
Ægtestab
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PRls 50 CENTs

Høj fra Nufttnptbceh Brudgommen,
der attfaa paa en Maade tillige er
Gnldbrudaom hat tjent i 18)i) ved
4de Jcegerlorps i Flenslsrg og deltoq i Krian Wkt som Undekofficer
ked 14de Neaimentg 2det Kompagni
Han er trodg fm Aldek endnu rast
ca rørig.
Hans manqe Venner Vit«
Den tysfe Prcrdiken i
»den Tvivl mindes hans BryllupsE g e n S o g n. sFL AVJ Preusscsk
—a.
dag.
Bededag afholdteg den anden tyske
i
Egen
Fstermiddagggudgtjenefte
Als.
En
Køklenmødss
Ritte.
Der var
efter Forlydendk
man
bar
ifølne »Zum-erbarVed den sptfte dinn
nmot 22 Personen
i den øftlige Delner
Zeitung«
fundet
tnske Guostjeneste skal der have væs
ved Britndslwl.
De me-l
let 27 Personer til Ztede; der havde af Bunsdsø
der underføgeg afFund,
get
rigelige
nemlig Endfundist fig nogle fra RahaKuftog ved Oldfaggmusceet i Kiel,
fognet. Eftet dette synes de Persoligger benved 1 Meter under et Lan;
ner i Egen Ssogn, der føler Trang ti!
af Muslingeftal paa Flkntholn1.
ty-ft Gudstjenestr. itke at vcere faa
«talrige«.
Et Æ b le s t t) t
Flengborg.
te
sprænaer Strubehoves
(strasttbt).
Paa Sygehuset
de t.
Stibgmcegler Rühnes 18aariden
16.
forsvandt Onsdag Morgen
Var forleden Dag paa BeDatter
ge
Nov. 2 Patienten
Der blev totehos
søg
Sslcegtninge
paa Landet. Da
taget Eftersøgninger, og den ene, sotn
et
Æble, sit hun et for
var indlagt for en Hudsygdom, fand- hun spifte
i
Hallen, «saa der op1es tott efter i Købmand Schrødetg ftort Stytte
ftod en Revne i Strubehovedet. Den
Kern-eh hvor han havde stjult fig.
Den anden, en 24 Aar gatnntel stattels Pige blev indlagt paa Dia-!
Snedterpsvend fra Mejlby, var ind- lonissestiftelszn fort at bltve opere-’
er hun afgaaet ved Dtagt for Tyqu og havde 41 Graders ret, og her
et tyft Blad
meddelet
Fesber. Onsdag Morgen ved 7Iz Ti- den,

itte.
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siden den sprang han i Feherhede ud af
sjæleviaderen carvosse.
oIf et Slagtilfælde, da han afholdt Sengen sog lsb i bat Skjorte bott.
Aal-entom
Besdrse sent end; Mc.
Gudstjenesie i Hoptrup Kitte, og da Der blev straks ogsaa ved Hjælp as a l d rig. (Hmd.) For ca. fern Aar Den lille Bibel,
.dlinsledn-H-lc-ilendeken". sochan ikte igen hat vundet sit Hel:bked. Gendarrnen spgt efter den staktels siden havde Smedemestet Kunst-wann Daniel
Quer-m
’et han nu gaaet af med Pension.
sl K.
nnge Mand; men man fandt ham i Brunde en Svend i Atsbejde, som
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Kristian

fvcer Pest
fka Staane og til Daumen-L og dette
gav Anledning til, at der blev Mordnet 3 Doge til Bsods- og Bededage.
Dis-se blev san senere begrænsede til
1 Dag.
Vedesdiagen blev 1680 heul
4de
til
lagt
Fredag efter Paaste. For
! en Del Aar siden blev den
(af det
«l)te-ussiste Regimente) henlagt til
Onsdaqsen før næftsidste Sondag i
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Aaret 1536 Neformationen Dag i Dag med sit fmukke og stil:
sblev indført, faldt denne Stit tildels fulde Jndre gør et høsjtideligt Judbott, dog maatte der i 1547 gives en tkyk paa de bespgende Kirkegcengerr.
Lov, san forbsd denne Cetemoni. J
sGamle H. E. Høier vil endnu lern-

Stole-n Und, ledemie Nybedsbtsde
samt at Tuiindek It Grad-unter hast«

III

rundt paa

gsod Host.
tredie

shonhandin
20 lessons

Ordene

it

Aabsenraa

T

Bryllup paa fin
Jetz.
Denne H. E. Høier var da iscer den, der fom Guldbtyllupsdag.
NestCeremioni stete for at hjcklpe til en Kirkens Vcerge tned Jhækdighed han- konnnende Fredag den 18. November

lige Inn-.

Vi

l

Matthckusj
9 (iapit.el
Evanqelium
Han paa l1
M- Pris 4oc. M
var
der
hvad
visit-,
Meningen med
Alles llsssljllmgcsr
Bods
og Bededagem og hvokfra den
nn
tllslstsclt
luden-;
Dei var fra
lmnlsll Publislxing lxavde sin Omindelse.
cum lsur »vermget« llosstnplngssl
den tatholfle Tib, da git Foltene med
l«’»klxinnlling(-n Al« sie-me- vaer- Prcestetne i Spidsen bærende
paa et
over

US »sich-h melli.

l

Sunket sit
herboende fachenoærende Køtbmand, nu Agent, havde
den Vane, aldrig at tage Tandsættet
KURsUs.
.’ mukt holigmsnde
Normalnnar
til
nd,
han git
Sengs. ForleAmte ’1’»nnn(lsværelsek.
Maatlc holde op med at prokUnsinn-.
den Nat er Tandfcettet falden ned i
Lyse skolestuetn
Academie (l·)lem9ntærkag).
dltc i to Aar.
Opvurnming ved Damp.
Munden, sog i Søvne har Manden
cqllgsg (to eller like Aar)·
Tidssvarisnde GymnastiksaL
Musik (Vi01iv. Orgel og Pian0).
funtet det. Det blev imidlertid fidstor Bisgsamling
Dr. Mitw- Ncrvine givrde
Forbekedemie (tjl polytekniskoog
dende fast i Hatten, saa det nceften
sangfurenjnjxer·
miq steckst men.
Limslhrugsskolor o. s. v.).
lvalte ham.
Der sblev striaks tilkaldt
Fort-Arag, Taler og UmgesDomeztickconomy (MMlaVninx-; nyt
en Lage, og det lntkedes ham efter
umg.
l«al««·..at»rjtnn)
Er Stehde Srmsr Do got-» Stan De ov nd
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med grelle Flor-ver Dertil kom end- MAR, da han overlod Kroen til sin trtves i Tit-stund Sogn; det er nu
nd- wldfte Son.
Den gamle er født t den tredie i en kort Tit-, som hat
nu, at det nedenftaaende antikt
var
i
der
ansild,
yderste
Forfald.
staatne chelvft
havde den Lykke ved maattet sælgr.
benhavn

an og Pris s-ingc mleu
k 50 Gent-.
sank-(- HLLWL i sanka Riml III-il lin. hat«-n Nod
15 cum-Isum-r 23 Gent-s- hukclcem »den Nncls r. 25 stritt-· Jubelsange. uden leeh

5-’«1(

te Roger bar vi paa Lager et tigt Udvalg ak religiøsc,
historixkc
Vinrkety sagnbogev til korskellike Frist-n
idenskabclige og
Bestilte Roger cendepi portokrit mocl
soc-d ozxttitlen Noder. I rak mter O. s. v.
Himdlende bet) delig
kkit
faas
Forlktnqende.
paa
Katalog
1««-u(lbct:11ing.
onske8. Friinukrker modtages til en Vier-di af 82.00. skriv
Nishi-L

Furudcn de her

nævk

x

—-

»

—-

Akkomm-

!

»stei« Boger strulcs.

Den Norsk-Danske
272 Stand

Boghande1,

Avenue, cbicago, Ill.

elIek DANISH PUBL. HOUSE, BLA1R, NEBR.

--·WW.
I WE-W«MWWMWWW

«

