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En præstcvict 
Medhjmlper. 

Under s. Mart-:- lmr Kongen bi- 
foldct, at der oprettes et Embcde 
fom prccstevict midlertidig Melejæl- 
per for Skaarup Menigljcd i Fyns 
Stift, hvilket Einbede indtil viderc 
ril kunne foreues med et af Laster- 
rmbedcrne ved Ztatsseminariet i 
Skaarup. 

Den Mand, der beskikkcs til dette 
Embede, fkal være pligtig at afhol- 
de Gudstjenefte og udføre kirkelige 
Handlinger for de Beboere af Swa- 
rup Sogn, der maatte ønske at be- 
tjenes af ham, i det Omfang, som 
maatte blive faftfat Ved et af Mini- 
stdriet for Kirke- og Undervisnings- 
rwscsnet approbetet Regulativ for 
Embedsforholdet mellem Sognepræ- 
ften og Medhjælperen, imod at der 
som Vcderlag bei-for tillæages bam 
Offcr og Akcidenser for de af ham 
udførxe kirkelige Handlinger samt 
Adgang til at nyde en Offerdag nar- 

Iig af Mcnigheden foruden en anr- 

lig Lønning af 500 Kr., der nd- 
-redes af de blandt Fyns Stifts of- 
fentliqe Stiftelsers Midler til kirke- 
Iigt Øjemed i Almindeliabed ind- 
drngne Midler. 

Kongen har sammse Dag beskikket 
Lærer ved Statsfeminariet i Skaa- 
rup, fand. teol, J. C. Knudsen, til 
tillige at være præfteviet midlerti- 
kia Medhjælper for Skaarup Me- 
nighed. 

Forfvarsfagen. 
Folkeafstemning om- 

Feltbefrestningen. 

Paa et Møde i Kolding forleden 
profeterede Folketingsmand N. P. 
Jenien, at Neergaard og J. C. 
Christener mulig vjlde mødes i et 
fælles Standpunkt cg med saadan 
noget som ca. 60 af Venstres Folke- 
tingsmænd i Ryggen. 

J den Anledning meddeler »Aut- 
ljus Amtstidende" den 9. ds.: 

Vi kan nu, da Sagen alligevel er 

kommen offentljg frem, oplyse, at det 
Fcellesstandpunkh der sigtes til, 
tænkteg haseret paa en Folkeafstems 
ning. Det skal dog næppe forstaas 
jaaledes, at hele Forsvarsspørgs- 
maalet bliver gjort til Genitand for 
en saadan Afstemning Men Menin- 

gen er, saa vidt vi ved, at man sam- 
les om den Del af det store Forslag, 
som der i Lieblikket er Udsigt til at 

cpnaa Enigyed om, og samtidig sp- 
ger gennemført en Lovbeftemmelse, 
der ivaerksætter en efter visse Regler 
joranstaltet Folkeafstemning om 

Stridspunktet: den fremskudte Felt- 
bcfæstniug Spørgsmaalet om en 

saadan Afgørelsesform er dog endnu 
ikke ordnet, og Venstre iRigsdagen 
yar paa nærværende Tidspunkt ika 

taget Stiuing dertiL Men det fore- 
kcuimer nd — og det vil vi gerne 
hanc Loo at sige allerede nu —, at 
m Logining Paa dette Grundlag vani 

skeligt vil kunnc møde Modstand i 

isemofratiske Partien 

Hvad der ofres paa Forsvaret. —- 

Gt kutchrigst Veustreblad fremdra- 
get af Fursvarszstommissioneus Be- 

tænk11ing, at Danmark oft-er aarlig 
7,84 Kr. for ljver Jndbygger til 

Forfvaret, England 19,28, Frankrig 
1S), 19, Norge 8,06. Hertil bemærker 

,.J·lenE-b. Av·«: Te danske Sonder- 
j1:der, der desuden har faaet at 

mcerke, hvad Fremmedherredømme 
er, man ofre 16,93 Kroner pr. Hoved 
can Aaret til det tyfke Militcervæ- 

sen foruden den lange Tjeneftetid. 
Man set heraf, hvor latterligt og 

dnmt det er at paastaa, at Danmart 
ikke bar Rand. Det kan blive en 

dyr Sparsommelighed« 

Bestjaalet en blind Mund. — En 
celdre, blind Mand, der bor i Bor- 

gergade, K«øbenl1avn, anmeldte for- 
lcsden til Politiet, at- hele bang op- 

sparede Kapital, 400 Kr» fom inde- 

siod paa sen Vikubebog var bleven 

stjaalet fra bam. 
Tyven, et ungt Menneske, tilhø- 

ist-ums munterer-:- lose Llöijteusen 
guv sin Efrasdder Bogen som Be- 
mling for .Tøj, men da Skrceddereu 
tilde hasve Pcngene i Sparekassem 
optlaredes Samuieuhcengcn 

Ton 1(). dsj. blev Tyven unholdt 
on gir« ogsaa straks til Bekendelse. 

Mordcrcn Karl Mahn, der dræbte 
Piqen Anna Pedersen i Vorgergade 
120, xivl)., bar nu tilstaaet, at han 
ljcwde forsøgt Voldtægt over for den 
11mrdede, og nt hnn i et Anfald af 
Raseri havde skaaret Halscn over paa 
liende, fordi han ikke kmtde faa sin 
Villie. 

Klage til Politidircktørem OverU 
retssagførerne Piirschell og Aage 
Jokgcuscu her til Politidirektøreul 
mdaivet en skriftlig Klage over 

,,Københavns Jnkossationsi og Kre- 
ditbank«. 

Klagen gik ud paa, at flere af« 
Vankens Kunder havde maattet be- 
tnlc Veksler, som de allerede en 

Simij tidliaere havde indfriet. 

Bogholdcr Herrin-jun som for en 
tre Uger siden forsvandt ira Køben- 
linvn og efterlystes for Bedrageri 
mod Firmaet Viggo O. P. Hammer 
L Son. blev forleden paagreben i 
Beile-. Den T. ds. sendtes han til- 
lmne til København, hvor hani det 
fereløbiae Forhør tilstod at have be- 
sveget Firmaet, men ifl. »Natt.« 
mente, at Beløbet ikke var videre 
stort. Han naegtede at have spillet 
Penaene hort, liaeledes at have stuk- 
ket dem til Side. Ved sin Flugt, 
der fremkaldtes ved Princi.palens 
Krav om at faa Saldoopgørelse den 
frlgende Dag, havde han kun meget 
faa Penge hos fig, og de sidste Dage 
inden Paagribelsen havde han lige- 
frem lidt N-d. 

i 

Videuskaberues Selskab. — Det 
kal. danfke Videnskabernesx Sel- 
skabs sidste Møde begyndte med, at 
Professor em. Dr. S. M. Jørgew 
sen udtalte Mindeord om Selskabets 
as døde Prcesident Julius Thomfen. 

Derefter gav Professor Dr. F. 
JJønsson en Meddelelse om de gamle 
Gudehov. Efter den naturvidenskas 
beliae mathematiske Klasses Jud- 
ftilling besluttedses det ikke at til- 
kende sen Besvarelse af den i 1906 

for det Classenske Legat stillede Pris- 
opqave om Tørstos og Stivelse i 
Knrtofler den udsatte Pris. 

Selskabets Protektor Hä. Mai. 
Konaen var til Stede ved Mødet. 

P.S. Krøvcn Maleren P. S. 

ZKrøyen Skagen, har som eneste danfk 

lKnnstner modtaget Jndbydelse til 
im udstille sine Kunstværker paa en 

jforestaaende international Kunstw- 
-stilling i Venedig, omsattende Lan- 
«denes fornemste Nutidsknnst. 

« Borgmester ktr. Byraad. — Ved 
1Sakskøbing Byraads Møde den 9. 
ds. begyndte Borgmester Møller 
med at protestere mod en i forrige 
Møde i hans Fravcerelse foretagen 

«Afgørelse. Fern af Vyraadets Med- 
lemmer reiste sig da ifl. »Natt.« og 
forlod Salen hvorefter Byraadet ikke 
mere var beslutningsdygtigt. 

Fotsvuuden. —- Ejeren af Nysted 
Tampmølle, tidligere Mejeribesty- 
rer Rasmussem har ifl. »Loll. Falst. 
Stiftst.« vceret bortrejst i flere Da- 

ne, oa Familien ved intet om hans 
Opboldssted Han bar Huftru og 4s 
Bern. Det er muligen økonomiske 
Forhold, som ligger til Grund for 
lians Forsvinden. 

Ved Mnsuedjoversarten kan kun 
Skruefætgen sejle, hvorfor fremdelesl cnkelte as de almindelige Personvogss 
ne og -Sambor«a-Sovevognen kun 
løber mellem Orehoved og Tyskland. 
Ved Storebcelts og Kieloverfarten ers der endnu noale Jsvanskeligheder» 
men de planmæssiqe Ture udføreål 
Sovevognene kan endnu ikke søres 
ever Storebcelt, men løber fra og 
til Nyborg. 

sinstkup Glasvætk giver et Ud- 
lsytte af S pCt. 

Et af Landcts ældstc Mcnncfker, 
chie Frederikke DalJlmann i Kund- 
su«up, er ded, 101 Aar gammeL 

Tobak-Haucht i Vcstfyn, der i ung- 
le Aar har vceret i joevn Tilbage- 
gang, har for sidsle Aar vieret unl- 
inindeljg gdd, og Tobakken har op- 
naaet en ganske uscedvanlig Pris. 
Store Partier er ifl. »Juki«-Z Tid.« 
1olg1 til 30 Ørc Pundet, medensv i 

Fjor 12 Øre var en ret almindelig 
Priij 

Tet nkaa antages, at den forhøje- 
de Tobakkitold er en medvirkende 
Aarsag til Prissligningem men Va- 

«ren·:- Zlvalitet jkal ogsaa vcere særlig 
gdd. Flere Vugnladninger er i de 
sidste Tage afgaaet fra Vestfyn til 
Horsens og Køldenhavn 

Der meins-, at Tobaksavlen paa 
Jyn nu atter oil tage Opsving 
« 

Om den nye zyoritzåndcr paa Lan- 
derupgaard striver «Sorø Amtst.«: 

Hr. Sugaarlendersen er født 
1866. Lærersøn fra Vedbysønder ved 

Slagelse Seminarist, Hjælpelæreri 
Sørhymagle og Førstelcerer i Hyl- 
lcnge. En Personlighed, meget for- 
saren i det kommunale Liv, Sogne- 
raadsformand m. m. Flere Gange 
nævnt som eventuel Folketingskandii 
dat, god Taler og Foredragsl)older. 

Nyder megen Agtelfe og er en elsk- 
vaerdtg Mand, der sikkert v»il vinde 

scg Venner ogsaa i sin nye Virkfoms 
l)ed. Han har længe haft Lyft til 
en jaadan og Var lige ved at blive 
Forstander paa Bøgildgaardi Fjor. 

Sikkert en Mand med mange gode 
Betingelser til den overordentligt 
isanstelige Gerning sont Forftander 
for »Jyllands Flakkebjerg«. ! 

Stakkels Kallundborg! Kallund-; 

lsorgerne har ikke haft megen Glos- 
de af deres Vandværk, og Elektricis 
tetsværket, de lige har faaet stablet 
paa Benene, bevaeger sig om et sva- 
jemde Siv, naarMafkinerne kører.Ved 
et Møde for nylig udtalte Jngeniør 
Lange ifl. ,,Kallundb Folkebl.« om 

Simationem 
Jeg har aldrig føt set nogen By 

axslcegge et Vandværk i et raaddent 
Mosehul, hvor der er Tilløb af Ale 
og andet Spildevand, og hvor Salt- 
vendet kan løbe ind. (Ft)l) Det er 

mageløfe sanitcerse Forhold. 
Det var ogsaa en Fejl, at man 

begyndte med Elektricitetsværket, før 
Vandvcerket vari Orden Det har 
ført til, at man nu har ladet Svales 
vandet fra Elektricitetsværket gaa 
direkte i Rørene til Drikkevandj 
(Fy!) Der er vel brugt heuved 20,-; 
000 Fär. mere end uødvendigh og san; 
faar man endda knn Mosevand Vyg-« 
njnqirn til Elektricitetixsoasrket er op- 

ført saaledes, at det hele gynger, oa 
det er et SpørgsmaaL om det kan 
blive staaende. Det var flemt, om 

man skulde rive Stenhuset ned og 
liygge et Vrceddeskur i Stedet paa 
Pladsen. 

Brækket Hallen. En «60-aarig 
Jlrbejder paa Vesterbygaard ved 

Kalnndlmrg, Anders Larfem ftyrte- 
de den 9. ds. ned fra et Loft og 
brcekkede Halsen· 

Anholdclsc. Odense Herreds Po- 
liti har efter Rekvisition af Politiet 
i Vejle anholdt en Blikfenfiager 
Carl Lotsen Odense Politi mener, 
at det er ham, der hat pas-nat Jl- 
den, hvorved N. P. Nielfens Ga-1rd 
i Gadsbølle den 26. Febr. vIed- 
brcendte 

Judfsrfel af Sviuemavcr til Eng- 
land. Landbrugsministeriet meddc- 
ler, at det berefter vil vcere nødvens 
diat, at danfke Svinemaver for at 
kunne indføres til England skal viere 

undersøgte og forsynede med den 
anordnede Lurmcerkeseddel. 

Sukkerroedytkerne paa Fyn. — 

Paa et Møde i Odense den 8. ds. 
af Sukkerroedvrkere, der er stemtk 
for etaariae Kontrakter med de dan- 
ske Sukkerfabrikkak, dannedes en 

Forening under Navn af »Forenin- 
gen af fritstillede Roedyrkere paa 
Fvn«. Forpagter Jensen, Hindemae- 
er Foreningens Formand. 

En drukken og despetat Passager. 
Da Eksprestoaet Svd fra forleden 
Eftermiddag naaede til Befle, vilde 
Togføreren sætte en Passager ud, 

fordi han var drukken. Her over blev 

Passageren rasende, han gjorde 
dllkodjmnd og stældte Togføreren nd. 
En Betjent, sont kotn til, fik fannne 
Medfnrt. Der muntre tilkaldes end- 
nu en Betjent, og det voldte ifl. 
»Vejle Amte-; Av.« smrste Besvær 
at fnn Manden t1«nn-Jporteret til Sta- 
tionen. Hnn sparkede og flog um fig, 
og der smnledek et stnrt Oel-In Da 
linn endelig var kommen til Statiu- 

nen, og Politibetjent Mndsen der Dil- 
de visitere l)um, grob ban plndselig 
fut i Betjentenii ene Tonnnelfinger 
ssg bniede den san kraftiat bagnvelz 
at et Led blev knaskket 

Senere erklærede Voldsmanden 
at lmn intet linstede af, bund der var 

sket,«og at bnn end ikke nnede, hvor 
kzmj Var. Anholdelseu licevedes dog 
foreløbig ikke. -.?nnden er fra Aal- 
borgegnen, lwor bnn er Skytte under 
Grevskabet Andenker 

Atter Ovcrfald paa en Kvindc. 
Da en Vom-in Piqe fm Strandhufe 
ried Kolding forleden Aften gik 
hiern, blev hun i Ncerheden af 
Strandhuse overfaldet nf en Monds- 
person, som ifl. »Kold. Av.« væltede 
hende om og stnk sin Haand i heu- 
des Mund samtidig med, at han 
flængede hendes Tøj· J sidste Øje- 
blik lykkedes det dog den unge Pige 
at bide Voldsmanden soaledes i 
Fingeren, at han maatte tage Hann- 
den ud af Munde-n paa hende, hvor- 

lefter hun gav sig til at raabe om 

:Hjcelp. Saa blev Fyren bange og 
forsvandt. Desværre bar den unge 
Pige, som var stærkt medtaget, kun 
kunnet give et meget ufuldkomment 
Signalement af Personen. 

Fredericias Garnifon. J Frederi- 
cia Byraads Møde forleden vedtoges 
det ifl. »Kold. Av.« at sende en De- 

putation bestaaende af tre Byraads- 
medlemmer og en Reprcesentant for 
hver af de tre Foreninger. Handels-, 
Grundejer- og Haandvcerkerforeniw 
gen, til København for at virke hen 
til, at Fredericia kan beholde sin 
Garnison 

AliJerreftfmcvtuternesp Ltin Arreftfor-’ 
ZIer QPetersen 1 Nørrefundby og Jn- 
Heft-r Hoppe ved Arbejdsanstalten 
i; Korsør hat i adskillige Aar ar- 

bejdet for at faa Arrestforvarernes 
Forhold ordnet ved Lov, iaa de ikke 
som nu skal have deres Løn udredet 

dels af Staten, dels af Amtet og dele 

of Kommunen. De indgav i sin 
Tid et Andragende derom til Al- 
berti, men Sagen kom alligevel ikke 
med i Retsreformen. 

Da Trafikminister Jensen Sen- 
derup forleden var i Nørresundby, 
benyttede Arrestforvarer Peterer 
Lejligheden til at forebrinne ham Sa- 
gen, og Trafrkministeren lovede ifl. 
»Aalb. Stiftst.« at bringe den frem. 

Drukuet. Arbejdsmand Frederik 
Madfen, Løgftør, var Lørdag Aften 
den 6. ds. gaaet nd paa Limfjordens 
Js for nt .skyde Enden 

Ved Aggersund fnldt ban genuem 
Jsen oq drnknede Snn efterlader fig 

sen svaqelig Enke og et Bam. 

! Kunst af en Mur.—11nder Ned 

brydning af Ganrdejer M.J .Ravns 
Ejendom I Vesstrnp faldt den 8. ds· 

ien Mut ned over en 17-aarig Søn 
iaf Mnrermesier J. Brunn. san 
idkæbtes pan Siedet. 
I 
I 

) Silkcborg Mafkinfabrif. »Silke- 
»borg Social·demokrat« meddeler, at 
Silkeborg Maskinfabrik, der tidligere 

eiedes af et Jnteresfentsknb, er over- 

jtaget af Direktørerne Zenthen og 
Larfen, Fabrikken er Vnrderet til 

»250,000 Kr. 

Brudgommcn fik Skruplct. En 
nng Mond og en ung Kvinde bnvde 
besinttet at lade sisg smede i Hymens 
Lænker, ikke ved Hiælp af en Præst, 
men ved den høie Øvrigbed· Alt var 

i Orden, Bekendtgørelsen var tingk 
lasstx der manglede kun, nt en af 
Parterne sknlde melde fig nd af 
Folkekirken Men paa den Sten 

jstrandede Æntesknbet, on i Stedet 

Jfor at møde med en rødmende Brud 

imødte den nnge Mond ifl. ,,.Sorf. 
Av.« med en Søfnrtsbog. Gan hav- 
dc betcenkt sia oq vilde bellere prøve 
en Duft med anets Gub, end feile 
ind i DEgteskabets ikke nltid liqe sikre 
Havn 

lEn Rgdmus lArvicola Marcoan- 
tkke Tvcergmufen eller den lille Neid- 

must-, er en af de sidste Tage i Fe- 
ltnar fanget i Laster P. Alsteds 
Haue Ded Tortl)easnlinde, skriver 
Psele A. Foltbl..« Rodtnnsen hører 
til Studi- eller illkarktnnsene ng bar 
altjaa mindre Iren og fortere Halt- 
uid .c»11-.«—11111se11e; men dele sikrefte 
Monden-an er den-J paafaldende røde 
Jst-nnd Hidtil bar nIan her i Landei 
tun fendt den fra det sydlige Sjæl- 
land, Lolland, Falster og Viborgs 
egnen: Incn et Ekcsemplar er dog for 
neale Aar siden taget iHestelballe 
rsed llldnnk, saa den Inaa altsaa om 

end nel not· sparsmnt, finde-Z der 
paa Egnen 

Trcrbt ued chstyrtning. En 23- 
aaria Karl, Andersen, der tjente hos 
Osaardejer Davidsen i Fremmelev, 
faldt den 10. ds. ned fra et Træ og 
sloa sig ihjel paa Stedet. 

En politisk Udtalelfc. Ved Koldina 
Venstres Prøvevala forleden Aften 
ndtalte Folketingsmand N. P. Jen- 
scn i Fl. »Kold. Flkbl.« sit Haab om," 
at den Dan, da Neergaard og J. E» 
Christensen mødte med et fcellesT 
Standpunkt i Forfvarsfagen og 
med saadan noget som ca. 60 af 
Venstres Folketingsmcend i Ryggen 
—, at da maatte Venstres chelgere 
onsaa snart blive klar over deres 
Standpunkt 

Et glcrdeligt Tidcns Tegn er det, 
:ffriVer en Meddeler til »Vele A. 
;Flkbl.«, at ved de allerede stedfnnd- 
Ine Sogneraadsvalg har Kvinderne 
aivet meget talrigt Møde og derved 
stoppet Munden paa de Skumlere, 
der har udtalt, at det var alt for 
tidligt, Kvinderne fik Stemmeret. 

J Jelling f. Eks. mødte Kvinder- 
nc overordentlig talrigt. Jkke alene 
fra Byen, hvor Ulejligheden Ved at 
give Møde ikke var stor. Men helt 
nde fra de yderfte Distrikter i Sognet 
kam de i ikke ringe Antal. 

Kys ikke Bei-neue En bekendt Bør- 
nelcege skriver i ,,Sundhedsbladet«: 

»Jeg fraraader paa det indstcen- 
digste alle Mødre at kysse deres smaa 
Børn paa Læberne og endnu mei; 
at tillade andre at gøre det, ser piti 
det er deres allerncermeste. Jeg paa- 
ftaar, at ingen har Ret til at kysse 
et lille Barn paa Mund-Im utvivl- 
samt kommer megen Sygdom heraf. 
Hvis man fulgte mit Raad, vilde 
langt fcerre fpæde Børn blive syge, 
thi mange af de Sygdomme, der 
lcegger Børn i en altfor tidlig Grav, 
kommer af de Bakterier, som over- 

føres til deres Mund, Ansigt eller 
chender ved alt for livlige Kcertegn 
fra deres Slægtninges Side.« 

Eu Drengs Arbejdskraft. Hus—- 
Hinand Anders Nielsens Søn Gustav 
Ei Svennerup har af Overretten faaet 
tilkendt en Erstatning paa 3000 Kr. 
for den Skade, Drengen havde lidt 
under sit Arbejde hos en Gaardejer. 

Til Støtte for Sagen havde man 
— som det oplyses af Dommen —x 

fremlagt en Erklæring af Professor! 
.x3arald Westergaard, Ksøbenhavn 
Professoren havde heri anslaaet Ka- 
pitaldærdien af Drengens Arbede- 
krast før Ulykken — han var den 
Gang tolv Aar gammel —- til 10,- 
009 Kenner og efter Ulykken til 
2652 Kr. Paa Grundlag af denne 
Vurdering stilledes Krav om en Er- 
statning paa 5000 Kr· Sau højt gik 
LVeTretten dog ikke. 

·.».·7«.«·,-.z.-·-,,3W Troer 

Et mcrrkcligt Mede. »Rand. Ven- 
ftrebl.« har modtaget følgende: Hns- 
mandsforeningen for Dem-Sein hav- 
de forleden indbndt alle interesferede 
til Møde i Skrødstrup ForsamlingsU 
ljus for at opstille en Kandidatliste 
til Sogneraadsvalget, der afholdesl 
Il. Pharis- 

Da Formanden havdse aabnet Mel- 
dct, diste det fig, at flere end der 
var indbndt bavde givet Møde En 
basftia Ordftrid var det første Re- 
sultat. Dernæst blev der indgivet 
falske Stemmesedler, og efter at Halb- 
delen af Medlemmerne var gaaet, 
beftemtes en Lier nden Enighed. 

Mødet sluttede Kl. 121,.-2. 

Krcdsfotbundsmøde for Helmin- 
gcmisfionen afboldtes forledeni Vi- 
lmra Meniabedsbus. 

Past. Balle fra Grønland boldt 
IFort-dran om grønlandlke Forbold 
jlmorefter Laster Christianer fra 
kEvinaelbjera indledede en Forband- 
klina um ,,.Svorledes bærer Herren 
"sig ad med at rense og frugtbargøre 

fiior Mierligljed til Oedningeniisiios 
nen?« lldfra Joh. 1- 2 talte Jud- 

ilederen oIn ,,Mission—:stmset" nied 
Werken sont Stamme, —).li’i«:-iiui«-—:-sel- 
istalier sont Grene ug de cntelte Hin-Bis 
Bin-n klicissionsikwrlialied sum zwifxc 
,.Vansfnd«, »s1)ge (I3re11e« on »mus- 

ix;rnede Greue« søqcr Herren at fjerne 
list-d at sende osJ dnarlige Kisten-returnt 
Euer fra Tisissioninmrkem sna Vi Win- 
.x.e—:s til at trynlc Herren nni Hin-in 
Ex; ned sknffede Fordentningeu ich 
t·-i icetter for niesen Lid til Mennei 
fiere, eller Ved nt lade sit oamnntrisksp 
de un vækkende er lndc til »Ist-sie 
Vorn, at ,,Livssaften« kan ftrønnne 
fra »Stannnen« nd til ,.K’viftene«. 

Dødsfald. Sogneprcest i Brændes 
tnp ved Bogense L. V.Her1el er den 
10. ds. afgaaet ved Døden, 65 Aar 
gannneL 

Han fødtes i Molstrup ved Hadetss 
lev, blev Student 1864 og Kandidat 
1872. Efter en kort Tid at have Um- 
ret Leerer ved Kolding Kommunes 
stole blev han i 1873 Kapellan i 
Tversted, dereftet Hjcelpeprcest i 
Tranebjerg og 1879 Sognepræst for 
Sejerslev, hvorfra hcni 1884 forflyts 
tedes til S. Bissing og igen 1888 
til Brenderup og Ore. 

Afdøde har indlagt sig stor For- 
tieneste af Santhalmissionem sont 
lian omfattede med ftor Interesse, og 
lworom han fkrev flere Bogen bl. c- 

»Den nordifke Santalmisfion«, liges 
sum han i en Aarraekke udgav »Dak 
wala«, Tidsskrift for indisk Hjemmes 
mission blandt Santalerne. 

—- Borgmefter og Byfoged i Nak- 
ffov Preben Hoskær er den 10. ds. 
afgaaet ved Døden efter længere Tids 
Sygdom, 63 Aar gammel. Den af- 
døde havde vceret Borgmefter og By- 
foged iNakskov ica. 14 Aar; hatt 
var Medlem af Overskatteraadet og 
beklaedte forfkellige andre Tillidsi 
hverv. 

— Dyrlcege Ferdinand thor Stra- 
ten, Køge, er den 8. afgaaet ved Di- 
den, 

—- Byraadsmedlem, Kobbersmedek 
mefter E. A. Jener iNakfkov er ef- 
gaaet ved Døden, 68 Aar gammel. 
Den afdøde har beklædt flere offents 
lige Tillidshveru 

«— Sogneprceft i Købelev N. L. 
Ewaldfen er afgaaet ved Dødem 58 
Aar gammel· 

Han blev Student fra Schneeklothg 
Skole og Kandidat 1876. Aaret ef- 
ter blev han kaldt til Sommme 
vaa Sydstrømø, hvorfra han 1883 

forflyttedes til Fein, 1902 kom han 
til Købelev. 

— Forbv· Strandfoged Heile Hei- 
lesen af Tornby er død, 73 Aaral 
Afdøde var tidligere Formand for 
Siørrina Diskontokasses Reprcesens 
tantskab. 

Storc Penge i Hins, 

dersom De holder Klondåke Nara-. 
De er de bedste Æghøns i Vetdesk 
Een Klondike Høne vil lægge 250 

Æg i eet --Aar. Deres Fjer er sont 
et Uldfkind Min Hønsebog Lan 
TanfO vil fortælle Dem alt ungan- 
ende disse forunderlige Hans og 
Rugeaeg. Denne Vog fortcellserngsaa 
um menneskelige Sygdomme,« hvok- 
ledes man skal opholde Hclbreden es 
undgaa Sygdom, hvordan De kan 
kurere Dem selv i Deres Hieni uden 
Medicin, og meget andet. Det er en 

meget nyttig og voerdifuld Bog, 
Denne Bog tiksendes frit. 

Skriv efter den straks. 
Adresse: Dept. 7, Klondike Paus- 

try Rauch, Maple Park, Jll. 

Nyt Oplaxp 

Det amerikanske Bibelselskabz 
Udgaver. 

« 

Dansk Ny Testament i Shirtinks 
bind med rødt Snit og Tit-ei ä 
Guld.............15« 

Summe Udgave med Davids Sal- 
mer ............ 20 

Engelsk Ny Testament i pvesset 
Shirtingsbind med rødt Snit .10. 

DanskssEngelsk Ny. Testa- 
ment ......... ST 

Engelsk Bibel, Shirtingsbind met 
rødt Snit ............ 36 

To. American Standatd 
revifed, meget klar Tryk .56.« 

Danifh Luth. Publ. Haufe 


