
Yanmark 
To asskyelige Mord. 

Undet Z. ds. beteter i Btadene 

sra vaenhavm 
Ovte sra Jylland dringet Teic- 

gtasen auet Bud om en Voidedaad 
af en særlig ond Karatnen 

For nyljg var de: en lössuars 

Dreng, der saldt sont Lffer for men-« 

nestelig Gridskhed. s 
«. Denne Gang er det en Title T-« 

Aats Pige, der hat været Genitandj 
for Vold as en saa lao Natur, at» 
den feiger sin Lige i Raaned vg« 

Modbydenghen s 
Hun var Dauer as stirbejdsmand 

Olsen, Jægergaatdgoej It- i klar- 

hus, og hed Astrid. 
Zorn hun i Forgaardg mellem FU. 

5 og 6 legede samtnen med en anden 

tille Pige uden sor Marseliis 
bot-g Stop, blev hun lotket ind 

Ztoven as en Mand. 
Den lille Pige vendte itte senete 

tilbage, og det meldteg Verfor ttt 

Politiet, der anstillede Eftersøgelsr. 
Ud Paa Ratten blev hun sundet 

aftlcedt og hcengt i Etoven »Fri- 
heden«. 

En tidligete Bestyrer as Zømands- 

hjemrnet i Aarhu5, Thngesen, er an- 

holdt, men Politiet mener bog ist-, 
a: han er den stunng 

Aarhug Politi hat udfendt fol- 

gende Meddelelse om Sagen: 
.Gaar5 Morgen er i Marselisborg 

YZtov her ved Aarhug fundet Liget 
as den syvaatige Astrid Llfen sum- 
smndig afklædt. 

Hun maa antages Lnsdag Ef- 
tetmiddag estet Kl. 5 at væte bleven 

Yoldtaget og dereftet dtæbt ved 

Hengnkng. 
Liget fandtes hangende i et Troe. 

Sigtet for denne Forbrydelse er 

en ca. 25aatig Mandsperson, ifsrt 
merkt Tsj og hvid eller gut Strau- 

«hat med lige ndstaaende Stygge 
(engels’t Facon) og med sort Baand. 

Personen havde et lille, lyst Oversiæg, 
vg det maa antageg, at han var as 

almindelig Højde og Bygning. 
Alle Oplysninger, der kan føte 

til den styldiges Paagribelse, bedes 

snatest meddelt Politimesteren iAar- 
hus.« 

Angaaende Mordet meddeles ydeke 
ligete: 
- Motdeten maa have kendt Stoven 

npje esket Motdstedets afsides Be- 

liggenhed at dsmme, og han meneö 

a·t opholde sm i Aarhus. 
;- Obduttionen as det rnytdede 
Varus Lig viset, at Mordeten hat 
mishandlet og voldtaget Bauten 
kvalt det og derefter anbeagt en 

Snot otn dets Hals og bundet Sud- 
ten otn en Gren, saaledes at Bar- 
net halvt hang, halvt laa paa Jot- 
den« 

Liget var ftygteligt mishandlet, 
og dets Ktaveben var breitet. 

Liget sandtes i Gaar Morges as 
det myrdedeö Batns 16-aarige Bro- 
det, der tillige med Politiet og flere 
andre Petspner foretog Esterfokst- 
ningen i Skoven 

Jndtil sent i Aftes var der ingen 
ny Anholdelse sotetaget angaaende 
Mord-L 

»Auch-es Stistötidende« soreslaar, 
at det tages under Ovetvejelse at 

lade Dragonet til Dels sortette Po- 
lititjeneste i og omkking Skovene. 

Om det anbet, om muligt end 
were asstyelige Mord, betettes sau- 
ledez under 12. ds.: 

Fee Hridbjerg, der liggee en Mils 
Bei Pest for Stipe, totn der i Gaar 
Morge- Meddelelse em, at den 19- 

sarige Pige Aue Jezpersem der 
tin-te has Sandejet Jens Mslley 
M Ufieu var bleven sicut-et og 
W m en entm- mere eaa 

M end Wl teudt 

etw, medeni Pi- 
medat malte. den- 

-1, 
»s. 

en i famme Gaatd tjenende Katl,l 
Peter Nellemann Kund-few der tidJ 
ligete hat eftekstrckbt Pigen. Han 
hat villet læeefte med hende, men hun 
tilde Elte. 

Han var samme Aften, Mordet 
stete, set cnlle Vest paa, og man 

scndte derfor Betjente ud i samme 
Reminsx 

Ester at der var indlabet forslcl- 
lige Efterrerninger om Personen 
der fvarede :il der ossentliggjorte 
Eignaiement vaa den flvgtede Karl, 
Lvm der i Gaar Eftermiddags Tele- 

pkarn am, at Morderen siden KL» 
TO am Formiddagen havde ovholdt, 
sig T en Broder Knud Knudfens« 
Hjem i Katstofte ved Startild. i 

Han betendte fttaks over for Fa-« 
milien, at han havde begaaet Max-l 
det. 

Broderen toa laa ftkals ind til 

Herning Da anmeldte Sagen for Her- 
tidsfoged Einsied. 

Herredsfogden kprte fkraks med 
en Fuldmægxig nd til Rats-treffe og 
arresterede Morderen. 

Lidt for 8 i Afles ankom ban til 

Herning og blev sit-als indfat i Ar- 

reften. 
Der blev endnu i Aftes afholdt et 

foreløbigt Forhst over dam. Mor- 
deren, der som særligt Kendetegn 
hat et stott 11nderbid, giorde et mal 

og slpvt Jndttnt. 
Han er 24 Aar gammel og hjem 

melwkende i Voulund i.Rinds Sogn. 
hvor hans Faden Gaardejer Jens 
Knudfem er bosiddende. Mordeken 
hat det messe af sin Tid opholdt feg 
S Brandes Sogn ved Vejlr. 

Fra Fothprene den 12. ds. med- 

deles Tagen efter: 
Modeten fta Hvidbjekg fnnes at 

have haft til Hensigt at jage Livct 
af sig. Broderen saa ham ved 10- 
Tiden Mandag Fotmiddag satte 
sin Cylle fta sig paa Marien og 

sinke ned mod en KanaL book han 
sprang i Vandet, men han blev hur- 
tigt btagt i Land af Broderen og en 

Janden Mand- 
l Hatt kotialte da Broderen, hoils 
flen Fotbtydelse han hat-de begatten 
og at han spgte ned i Kanalen pag 
Grund as Samvittighedönag. 

Ye enedes detpaa am, at Broderen 
fkulde melde ham til Politiet, medens 

han selv gil til Sengs. 
Af Fothstet fremgik det. at han 

sidste Vintet havde betet Ketesre 
med den myrdede Pige, men at hun 
i Fotaatet havde gjort det fordi. 
De var i Lstdagö til MarieDTaw 
wen i Stim, hvokfta han medbkagje 
den Knie, der var beugt til Mor- 
Jsed dg Tom han havde vundet i et 

lSlydetelt. 
Undee Maltningen i Sondags 

Afteö, medens Tjeneftedkengen var 

fsavcerende —- han vidfte Me, hoc-: 
Drengen var —- ktdd han i rolkeg 
Samlale med Pigen dg spurgte hea- 
de da, om M fiadig var heut-es 
Mening, at det stulde viere fokbi. 
Hub sparede Ja. Han tvg da et 

Stykle Reh og flog det om hende 
vg bandt hendes Hander paa Aha- 
gen. uden at hun gjotde nenne-net- 

dig Mai-stand da hun formenlltg 
hat mei, at han ille vilde gare 
hende Fette-d 

Den Tanle at nwrde Pigen stal 
alleeede Sande-g Eftermiddag viere 

kommen pp i ham 

Brugiforeningernr. Frei- 
legforeningen for Tanmartå Brugg- 
foreninger afholdt den 8.d5. otdinær 

Generalforsamling i Kobenhaon 
Tivolis KonaettsaL 

Tit Stede var over 1200 Duja- 
gere fra alle Landetg Egne. 

Tkasikministek Soend Hsgsbro 
valgtes til Ordftyrer og fhv. Fol- 
tetingsmand Anton Jener til Ses- 
tretær. 

Formanden (Severin Jsrgensen) 
aflagde Beteiningem 

Omscetningen var 261,--4 Mill. Kr» 
hvillet er en Fremgang fra det fort- 
gaaende Aar af tte Syvtiendedel 
Mill. 

Nettooversiuddet var 1,172,000 
Kronen 

Ekspeditionen af Manusakturva- 
ret var bleven forsinket paa Grund 
as Streifen i Teksttlfaget J dis- 
se Dage havde man M state Pat- 
tiet Teksttlvatet hinn, fom stulde 
have ver-ei levetei til Qtagifotenins 
gerne for over et halvt Aar Iden. 

Dei Kote Fabrik-- vg Zettel-ane- 
anttg ved Uhu CJyllany Var em- 

txent fstdigi pg sit-d i ea. M,000 
sma. 
TthlsW habe k sitt 

en Omsætmng of 185.700 Kr» men 

Omfætningen i indevcerende Aar var 

i betydelig «Stigning. Man bot-tots- 
tede Fællesioreningens udenlandste 
Forbindelser i Trcrlastbranchemi 
maaste maatte der gribes til radikale! 
Midtek hekimod. l 

Omicrtningen ved Tobaksfabrik- 
ten var i 1905 fteget med 24,000 
Kr. og er nu ovpe paa 224,000 KtJ 
Cigarerne oinder Bifald over alt.’ 
Dg vi tan ncevve levere alt det, der. 

Hasses-. ; 

Fabritterne i Kolding (Cho!o-» 
lade og Sutketvarefabril samt Kai- 
ieriiteri) børte til de meft lsnnede 
Virliombeder. J 1904 gav de et 

Nettooverslud af 185,000 Kr» og i 
1905 208,00(I Kr» og i Aar tegner 
det endnu bedrr. Betndelige Uti- 
videlser er derivr foreitaaende. 

Dei var konstant-et at en Artikel, 
undetfkrevet »En gammel Maggior- 
eningsmand« og rettet rnod Falles- 
ioreningens Vetroleums Forsyning, 
bar vceret ovtaget i Dagblade som 
betalt Annonce for Regning det 

danfke Petroleums-Attieselsiab. De 
iglandfke Andelöforeninger ønssede 
at træde i Forbindelie med Felleis- 
fokeningen, bvilket kunde blive til 

gentidigt Gavn. Jndksbene til Fel- 
lesforeningen lededes og Mutwi- 
lededes af et Forretninggraad vaa 5 

Medlemmer, sont ved bvvpige Moder 
trøftede og tritiierede Virtsornheden. 

Fellesforeningen bavde i 1905 
haft dobbelt iaa itor Tilgang som 
i 1904 og talte ved Begyndelfen ·1f 
1906 1029 Brugsforeninger sont 
Medlemmer. J Form af Reserve- 
fond, ngninger, Assurancefond m. 

v. eier Fallesforeningen 2,287,416 
Kr. 8 Tre, samt en Andelslapital 
paa 478,000 Kr. Den iamlede Ga- 
rantikavital udgjorde fauledes 2174 
Mill. Kr. 
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En enestaaende Forde- 
færd. Den i Marielisborg Slov 
ftnyrdede Pige, Astrid Olsens Jor- 
defærd den 12. ds. blev den mest 

itorslaaede Sorgedemonftratiom Aar- 
lzus nogen Sinde har set. 

Fta Kommunehospitalets Ligkss 
ve! blev Kisten, der var bedæiket If 
vragtfulde signerede Kranfe og Pol-· 
medekorationer, under Ambring- 
ning ich alle Bnens Kirker baaret 

op paa den nærliggende Kittegaard 
Hvidklædte Snmapiger strsede 

Blomster vaa Vejen; 8. Regiments 
Musiltorvs fpilledr. En Mengde 
Foreningsfaner. alle Bnens Priester 
og en uoversiuelig Mennesiemaöfe 
fulgte Kisten. 

Pan Mktegaarden kalte Panos 
Lungbn fra en TalerstoL der var 

kejit ved en stor actben Plads, hvori 
vaa Kisten til Tonerne ai Sage- 
matichen over Thorvaldien blev haa- 

tet til Graden, hvorefter Pastor 
Lynglm fotrettede Jordpaatastelsen. 

Eiter denne bragte Foltetingss 
mand Sabroe paa Familiene Vegne 
den ftore Foriamling, der talte heu- 
ved 10,000 Deltagere, Familie-IS 

jTat. 

l 

.L-o:nsiermordet. —- LIcrsx 

Zvok. Llngaaende Hornsletmordet 
ineddeler ,.’31arbug Amtstidendk den 

8. di. bl. a» at itte mindre end 

7-——8 as de afbme Vidner med fwr 

Befeemthed banden at den Mand, 
der den L. Mai fuxgtes med en 

Dr«eng fm Logten Markt-. havde 
absolut Ligbed med Julius Jenfm 

Et Landpoftbud ftal være frem- 

,tommen med en Lplysning, der vg- 
's«-:a mder paa, at Voliriet er va- 

det rette Spor. 
Forhsret fortsattes ncevnte Dagz 

Formiddags Kl. 10, og en halv 
Snes Vidner var tilsagtr. 

Bladet sluttek fauledes: 
Forhstet sluttede Kl. 1, den mis- 

tasnite Julius Jensen hat ogsaa ve- 

rei for Forhstsdomtnetew han hat 
ikte asiagt nogen Inst-mele men 

der et fremkommen saa graverende 
Jndicier mod hom, at Kommissions- 
dommeten ved Fotbstetö Stutning 
assagde Atrestdekret over hom. 

i 

Pan Togt mod Raugetnr. 
IJ Gudumlund Skov var der forte- 
den fotsamlet ikke mindre end 19 
chem sont havde besiuttet i Fore- 
ning at gste et Togi mod de mange 
Bangen der havde afstedkommet stote 
Ulykker paa Egnen. Dagen ist hav- 
de man i Islge »Wald Stifttttd.« 
etc-net sig ved at nedlcgge ca. 300 
W- es den stm ng faldt out 
IM. des M W give sagte-e 
UMIMUDWUMMI 
Ist-site II W Willens- 

T errne sont Freisinfo 
Ved Fellesstuet i Grenaa vil der 
blive afholdt en scetlig «Udftilling af 
Redfkabek, passende for de Has- 
mandsvkug, hvot errne benyttes 
som Trækteaft. 

En Husmand i Grenaaegnen. der 
i mange Aar hat anvendt sine err 
til Trætbrug, vil give Mode baade 
med Aver, Seletøj og alle de Red- 

staber, han bennttet ved Loddens 

Dmkning. 
Tet vil paa Skuet blive en spe- 

ciel Udftilling af Redstaber til Hug- 
mandsbrug. 

F 

Danmatks celdfte Mand 
T—— 103 Aar. Aftcegtsknand Niels 
Nietsem Gilbjetg. Hejnsvig Soan 
Tpk. Beile fykdte Sondag den 17. 

LJuni 103 Aak. 
Gamlingen, der er Landets Elb- 

ste nulevende Mand, bar kunnet gla- 
de sig ved godt Helbred og sunde 
Aandsevnet, og trods de mange Aar 

er han ved godt Mod, stont Tiden 

jo nndettiden lan falde ham lang, 
da han nu et enefte Beboek as det 

lille Qui-, twot han i over en Men- 

neskealder hat modtagei Astægt af 
sine 2 Sonner Niels og Jens. 

Da vor Hjemmelsmand (flrive: 
,,ngl.«) bessgte ham i Paasten, var 

Idet en Fornpjelfe at iagttage hans 
livliae Vcesen og here, med hvillen 
Interesse ban folget de seneste Ti- 
ters store Begivenheder —- navnlig 

ldavde vor gamle Konges Dtd gjort 

fet dnbt Jndftnl paa ham. 
Naat man erindret, at han et født 

Ji Aaeet 1803, vil man fvtsiaa, at 

Fhan hat vætet Vidne til state Titu, 
Pog da hans Hukommelse sjældent 
Fsvigter ham, et det interessant at 

Ihm ham formelle om Forholdene, 
ssom de var i BegyndeRen af det 

nittende Aarhundkede, da man hock- 
ken tendte Jernbane, Telegraf« Tele- 

fon og mange andre af det nittende 

Aaehundredes stote Frembringelser. 

Etstatning for usin- 

styldt Varetægtsfængi 
sel. Viborg Ovetret hat den U. 

»ds. ftadfcestet Undettettens Dom, 
hvoeved Gaatdejer Jens Peter SI- 
rensen, tidligere as Hjortsh-j, var 

tiltendt en Erstatning af 500 Kr. 
af Statstassen for 6 Dages Vate- 
tægtsfaengsel i 1902 som mistcemt 
for at have dræbt sin Datter. 

Bitnedjcelpsdagen i D- 

densh Til Sondag Eftmniddag 
den 10. Juni er til Komiteens Ho- 
vedtasfeter, Direktor A. Rassenberg, 
tndgaaet 18,624 Kr. Netto, eller ca. 

2200 Kr· mere end ved Bornehjcelpsi 
dagen i 1904. 

Alene inoncemsnt er modtagei 
265,703 Styllek. 

En 207sasrig Var-stink- 

Hsaa Pension. E: fjældenl Ti! 
fælde befkæftiqede forleden Vibom 
Vlnns Zwiemad. Ten 2·.I:aati,:e 
tonftituerede Leererände Maren Mel 
sen ved Vium Stole søgte om sm 
"31ffked, da hun var ausstehen Jf 
Jahrhuon Hun hat tun vætzst 

Lætetinde 1 Unr, men Lan dog i 

Følqe Tuberkulofeloven qore For- 
dting paa en aarlig Pension af 455k3 
str» d. v. f. «-'«z af fin Jndtægt. 
Under almindeliqe Forbold ftal en 

Laster vozre ZU Aar for at faa Pen- 
sion. Zioletaadet anbefalede i Fol- 
ge ,,Viborg Stists Foltablad« An- 
dragendet mod, at Stab-fassen som 
fædvanliq, udteder Halvdekn af 
Pensionen. 

Kallundborg gamle La- 
:inskole. Den gamle Latinsiole 
i Kallundbotg, som for nogen Tid 
siden blev ethvewet of National- 
museet, er bleven undetssgt af Direk- 
tsr Mollekup og et Par bygnings- 
sandige fra Kobenhavm 

Resultatet af Undetspgelsen blen, 
at den gamle, meddelaldetlige Pyg- 
ning sial restauretes vg sites tile- 
ge til sin optindelige Stillclse, hoff- 
tej Arbejde vil tage sin Begyndelse 
i April 1907. 

Om Bygningens fremtidige An- 
vendelle er der endnu ingen Bessern- 
melfe taget. 

Museum i Jebfekg. Pa- 
siot Porph, tibligete Fotftaader for 

H 

Tllnsied Hojstole i Nebenstu, overtager· 
om lot: Tid sin Eoixierfaders EIN-; 
stole i schieer ved Elir-e. Basis-Dis 
Dvrph medfcrer i Fl. »Man-J 
Amt-M« en stecke Enmlinn of Jn-? 
dianerting iom Taster Dq Hasses-; 
mad og vil i det lntkeline Jebjerg 
limne en nøjaqiig Flor-i as en Jn- 
dianerlmttr. 

Hornsletmotdet Etovcz 

leider Nielfens to Zonner fom fand-: 

Liliet as den inmdede Treng, Es- 
ren Beter Jensen, bar af dennesz 

Feder og Politiet fanei en Spate- 

tasfebog paa 100 atr. 

s 

l 

—- l 
l 
l 
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Dømt til Vlfbold i femj 

Blat. Ved Nortesundvy Elgikam 

er en Flan der under en Rus bavde 
overfaldei en Qamnierat og tilføict 
lmni ftastl Overlafl, bleven domt Lil 

one Dages Fæanel paa Band or« 

Brod, og famtidig er han i Folge« 
,,«.Ilallsorg Amtstidende« tilvligtet il- 

te at nnde Spiritus de fotsie fein 
Aar i nogen ncekingsdtivendes Los- 
lale eller vise fig uden for sit Hien- 
i lendelig beruset Tilftand. i 

En Gaakd btændt.« —- 

Ejeren ncek onitvnimet. Nielsk 
Dalsgaards Gaard i Roum ved« 
Mpldtup i Vibvtgegnen nedbmndte 
Sondag Affen den 10. ds. Jlden 
opstod fra Storstenen Ejeten hav« 
de foksitret. l 

Gaatdens Eier, Niels Dalsgaatdl 
var næfte Dag net tommet ulyls 
selig af Dage, ldet han« da han var 

gaaet ned i en Bund for at tenfei 
den, faldl om l Btsnden, bedsvet 
as giftige Luftatter. 

Dei lykkedes at faa ham op og 
kalbi til Live igen. 

Jldebrand i Horsens. Ved 
12-Tiden Ratten til 13. Juni nd- 

brsd der Jld paa Loftet i Bog- 
holdee Thomsens 3 Etagett Ejendom 
pas Karollnelundsvej i Versen-. 
Jlden budle sig med tivende hass, 
da der var en Del btændbate Sagee 
m Lasset ca Familie var met 

indebecndh Oele Tagetagen beend- 
te og Elends-atmen blev ncslen ide- 
lagt ns Band. Ligeledei tdelagdes 
kte Hammers Tini-by deriblundt et 
nyt Zahl-v, der var Mute-et for 
7000 Ke. Eiendommen var ing- 

lfb s. assuretet l Abs-deines al- 

H-— 

mindelige Brandkorsitring for lisp- 
400 RI- 

...-—-—- 

Optettelfe of Les-sekun- 
lsedr. Ministeriet for Kitte- og 

Ilnderoisningsvæfenej hat, eftet An- 
dragende fra Sogneraadet for Hu- 
uw Kommune i Thisted Amt, befal- 
det, at der, fta 1. November op- 
xctjes et Andenlcerecembede ved Hu- 
ruv Stole med en Begyndelseglon 
af·700 Kr. og eventuelt 50 Kr. for 
at Tpille Orgel i Hut-up Kitte, samt 
anordningsmæssig Boxig. Brandsel 
og Habe. ; 

tin mærkelig 
0pfinclelse. 
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