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Lasset stirste Kriminalfag. 

Naar Alberti-Affceren om faa Da- 
se llutter for 7. Kriminallammers 
Vedkommensde, skriver »Kr. ngl.« 
af 13. ds» vil man dermed have 
endt den største Kriminalsag, der 
et kendt herhjemme. 

Alberti-Akteure fylder over 1000 
tæt maskinfkrevne FoliosideL 

Som Supplement hcrtil komnter 
over 700 Bilag, Breve, Veksleu 
Regnskabsudkast etc» og i For-bin- 
delse med dem ca. 20 Bcrctninger 
om Smsreksportforeningen m. m. 

fra Prokurilt Jørgenfens Damit-, 
hvert af sdisse Bilagnumre tæller 20 
-—30 ftoxe Sider. 

Oppe i Forbørslokalet fer man en 

Række tykke Pafker staa opftillede 
langs den ene Væg: det er -— en 

Del af Bilagene, sum Assessvren i 
den fidste Tid hat Brug for. 

Som Medhjcelper til Jndpakning, 
Numering og Registrering hat As- 

lessoren haft Overbetjent Jepsen oc- 
Protokolfører Rump. 

Alberti hat ofte i Spsa talt om 

Asfeösor Schous ,,Santlede Bast- 
ker«. 

Om nogle Dage er Værterne for- 
mentlig sluttedc, og hele Dyngen 
overfendes faa til Politidirektøren, 
der fkal udnævne Altar og Defensor. 
Naar endelig Advokaterne faar sluts 
let Sagen og indladt den til Dorng- 
vil del hele atter vende tilbage til 
Dmnhufet, til Kriminalrettcns MI- 
defal, hvor Dommerne vil faa et 

meget betydeljgt Arbejde med Gen- 

nemlæsning af langt over 100 Pd. 
Albertipapikerl 

Denkst-neue i Fothsr. 

Den 7 Dec. afholdt Assessor Ak- 
sel Rasmnssen det førfte Forhør over 

de 4 internationale Banktyve. Tit 
Trods for at de blev genkendt as 
Personalet fra Laune· og DiskontoH 
bunten, af Chauffster, der hat Hart 
for dem, af Porticren i det Hatt-L 
hvor de hat boet, saa generede det 
dem aabenbart ikke det mindste. Det. 
var Janka rigtigt, at de havde væss 
tet i Ksbenfhavm men de havde al-? 
dtig stjaalet Penge fra nogen. I 

Paa Spsrgsmaalet out, hvorforj 
de da var kommet til Byen, spat-edel 
de med forfkellige romantiske Hi- 
storier. Den ene var reist hewp for 
at finde sin Kom, som var flygtet 
fka hom, den anden var blot paa 

1 W 

en Fornøjelfestur ined fin Forlos 
vede. Dentredie og den fjerde rej- 
fte for at opkøsbe gamle National- 
dragter. 

Det er allerede konstateret, at dis- 

se Fortlaringer er det pure Op- 
spind, men det betyder jo intet med 
Hensyn til de fceldendc Beviser mod 
dem. At fremskaffe disse vil nu op- 
tage Reiten; men Assessor Rast-mus- 
sen er ganske paa det rene med, at 
det vil tage Tid. 

Den 9. ds. fortsatte Assesfor 
Axel Rasmnssen Forhørene. 

Under Forli-tret blev Tyvene kon- 
fronteret med Vognstyreren og Kon- 

duktøren pan den Vogn af Linie L, 
hvor Tyveriet fandt Sted 

Vognstyreren genkendte straks et 

Par af Tyvene, hvorimod Konduk- 
tøren erklærede, at han ikrke havde 
set faa nøje paa Passagerernc, at 

ban kunde aenkende nagen af dein. 
Gennem Antoriteterne i Italien 

har Købenbnvns Politi faaet kon- 
stateret, at Jtalieneren Masso er en 

profesifionel Forbryder, der har væs 

ret ftraffet adskillige Gange, iaavel 
i sin Hjemstavn fom i Udlandet.-- 

Da Assessor Aer Rasmusfen paa 
Tyfk oplyfte Mast om, at man nu 

var vidende am, hvem han i Birke- 
liaheden var, lod denne ganske uvis 
dcnde: spm am han flet ikke forstod 
Asfcssorens Mening. 

Forst da man holdt Brevet fra 
det italienske Politi op for Rassen 
af ham og ajorde ham det begribe- 
liqt, at hans Komediespil ikke hjalp 
hain Spor, indrømmode han, at han 

!var identisk med den i Brevet omtals 

Jte Person. 
De tre andre Gavtyve vedbliver 

;dcrimod haardnakket deres Benægs 
stets-» 

Dommeren havde ladet Ameri- 
kaneren Bollock ifsre de Klædey fom 
han havde paa den Dag, Tyverieti 
blev for-net, og lod ham bagefter 
konfrontere med der gmnle Bank- 
bnd Peterfen 

Petersen qentendte ftrats Klo- 
dcrne on erklærede bestemt, at han 
ikke et Øjcblik var i Tvivl om, at 
Bollokk var Tyven 

Da Tyveriet blev for-wet, be- 
iandt der sia flere Passagerer for- 
an paa Forperronen, men desværre 
kender man hverken deres Navne el- 
ler Adresse-n Man haaber imidlers 
tid. at de Ielv wøder i Retten og 
set paa Lommetyvene for om mu- 

ligt at senkende dem. 
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morus McAsm 
T Dei liebste Blau sor Familielcsuiug, ktm 50c Rat-et 

sum dct bedstc er godt uok til Familien. 
,,.uvindens Manasin" er hvcr Manned fnldt mcd nytttge, bekre- 

rcndxs ou underholdcnde Tortcrllinxscr. Zkisscr og ilhntrerede Ny- 
ncdirsamtlsr sca·nlte Vex me Wyde, samt Asdclinqcr om Itsoles I 
sum, Hakmdnrdcidc, Onsstch Mal-stel, m. In. qf sasreqcn Interesse «- 

for Number-. Jupbuldct af ,,s«windens- Mannan tutcrcsscrcr sor- 
smrigt hcle annulustk Moder sann-l sum Dimey Inder fom Son. 
miet- »wmdcns Mag-usw« i dc Tuscndcr as Hjem, det besøger. 

Vor store 1910 Almanak 
Den morsomstc Fortællingsbog udkommcfi Aar. 

Alk- nuc tstvmnteutcr. sum strnk klipp-Or nd ou sendet dctte Aver- 
:i-—s«uu·nt Usllrr munter bcitc Vlnds mcd s-» Ccuts sur ,,.Uvindcus 
:l«’-1.«msin" for » Aar, vil sna srit oq vortofrit «.8wmbcnö Mo a- 

nn«-:» um- nmxsoutme illustrcrrdc Ahn-umt, sum er vkm Us- Ii cc 

uH judchutmsr L» lnnnorjstistc Fortirlliimcy locke Nomancr, SUB- 
suy Anrkdotstx leasmt on komjslc Villkdcstx 

Bad Zidcn as de mmme sortrwfsclszc Fortwllitmer indcboldet 
:Il!m-nmlssn en grci Malcndcr sur Wi» ou mmsten at udrcgnc rn- 

mscr Person-J Bilder, samt Vesirsocudsinclscr for hole Aaret. Diss- 
rr tscqunc as «l«’iirmcrs Club of the Atnekican Instituts"« cis 
.«1« uldclvis panlidclti I 

Ovid De adonncnsr paa Windan Maaasin strax. vik De M- « 
Umk- c11)olde vor stoke nne Almmmk som Prasmie, men De vll s 

»Um san m Vua vcm M Stdn-, sum sum-holder Besonnt-essen as 
j. Philiu swcnlscimss interessante oa sasnaslmde Nutids « omau 
»O iusntnns1«skm«, der nu loher som FULL-tun i Kvindcns Maus-sin. 

Ruhm send os Dur saa skal vi scndc Um Almanaken Begna- 
dstfcn nf »Evcntm«crsfm« samt swinchs Magasin et lt Aq- 
fkntct Vrcv « umdvcndiat; ckun striv Navn oq Adresse 
sum mdcnsmmsnde Wanst-t- 

Adresse- 
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IokeuiugssJubileeum Bogense, 
10. Januar. Bogense Haandværs 
kerforeniug sejrede i Gaar 50 
Rats Jubilæum under stor Deltai 
gelse. Om Morgenen var der Mu- 
sik gennem Gaderne. Kl. 2’,-(z mi- 

der Fest pao Raadhuset, hour der 

holdtes Tale: as den jubilereude 
Foreninqs Fos:::mnd, Byens Bom- 
mester, FælleHresprcrsentationenstors 
mand og fl««.-, no der blev sungct 
ns Bogensc S.«.11qsorening. Ct Tes- 
leqram tis Mannen assendtes. Msd 

Musik s.-g Juki-T Inarcheredes net-ess- 
ter nd Bstns illuminerede Vom-»- 

Igade ixl Hat-Dej, hvor der fand-: en 

animeret Midng med paasølgende 
Bal Sted Om Aftenen Kl. 9 var 

der atter Musik i Gaderne. 

l Guldbryllnp. Suedker Jørgen 
»Nie1sen oa Hustm Tørring Sta- 

Ition, sh. Bange, kunde den 13. ds. 

Ifejre deres Guldbryllup. 

L Et Missioushus indviedes sorles 
»den i Frøstrup ved Fjerritslev. Pa- 
Jstor Finstemann foretog Jndvielsen. 
lDerester talte Stedet Præst iMiss 
sionshuset. Gaardejer Roelsgaard 

lfra Bierget sluttede med et opbyg· 

lgeligt Ord. 

I Tilskadekommen. Da JndresMiss 
sinnær Risbjerg fra Garding sizrles 
Iden kørte ud for at des-ge en fyg, 
cheltede Vognen, hvorved han paa- 

sdrog sig et Benerd For Tiden ligi 
»ger hnn paa Kolding Sygchus. For- 

shaabentlig vil han igen faa sin 

iFørlighed 
Nedbrwudt Guard. Den 10. Jan. 

nedbmendte J. P. Ssrensens Gaard 

lpaa Framlev Mark Pest sor Aar- 
Gus. 

s As Beswtningen indebrcendte 2 

»Heste, 10 Køer. Svin, Faar og 
ijerkræ Det lykkedes kun at redde 
Ito Mk, som hat-de kevet sig løs 
;og styrtede nd i Ganrden. Alt Jndi 
;bo, alt Las-re brændte, ligeledes 
;Ma-skiner oa Nedstabet 
; J sidste Øjeblik lykkedes det at 
redde to Born ud as et Vindue. 
Jlden er sandsynligvis paasat. 

) ngdommeuö Bel. Da Pastor 
Rissen, Næsby, hat unstet at sca- 
træde sont Formand sor Forenins 
gen »Ungdommens Vel«, hat Be- 
styrelsen paa et ekstraordinært Be- 
styrelsesmøde i Odense den Z. ds. 
valgt Pastor Biering, Esbjerg, til 
For-stand Generalsekret r i K. F. 
U. M.s Fællesbestyrelse, Past. 
Frederiksen, Aarhus, er stemdelesv 
Viceformand. 

Kvinders Valgbarhed til Stole- 
kommissioncr. J Anledning af en 

til Kultusministeriet rettet Fore- 
spømsel om Kvinders Valgbarhed 
til Stolelommissionerne hat Mini- 
steriet tilskrevet vedkommende Sko- 
ledirektion, at Kvinderne kun kan 
anses forwalgbare til Skolekommiss 
lionerne, naar de enten er Medlems 
mer af de kommunale Raad eller 
er Enler med undervisningspligtiqe 
Born. 

Skal Kolding ndvidksP Sei-it 
Sonnemad vilde ifl. »Kold.Folkc-b.« 
Mandag den 24. Januar lade fores 
tnae en Afftemning blandt Kob-. 
mand Jensens Ejendom for at er- 

fnre, bvorvidt der er Stemning fort 
en eventuel Jndlemmelfe under Kol-i 
ding. 

Jndbrud i enJetnlmnevogn. For- 
leden Aften opdagede en Jernbanes 
mund, at der var en Tyv inde i en 

Godsvogm der stod paa Cis-bieme 
neqnard, belcesfet med Vater. Jem- 
banemanden fmcekkede ifl. »Es 
biemp.« ftraks Daten i for Fyren 
oa bentede Politiet, fom derefter 
toa lmm nd nf Fælden oq transpor- 
terede ham til Polistationen, hvor 
lmn tilstod, at han var brudt ind i 
Vognen for at ftjcele Æg. Tyuen 
er en tidligere straffet Arbejdskarl 

Lauqt dagefier. Aaret 1910 er 

io begyndt med mildt Befr, oa 
mange Landmænd hat- benyttet det 
til at faa Efteraargarbejdetne færs 
dige Paq Sæbyegnen bor ifl. 
»Anlb. Amtst.« en Landmand, som 
hat Kreaturerne pna Grcesx men 

ban er heller ikke bleven færdig med 
Haltet-, og han hat ikke faaet laaet 
Rug endnu. Det er fauledes ilke 
noget tidsfvarende Landbrug, han 
dtiver. 

EVEN-»Den Min GUARANTl FOR 
sALG OG KVALITET OG RENHED. 

VI Inn-r at l)ytte, mud lzetaling al"l’mnspurt, og efterxmførtc Priser denno- 
Pakke Copenlmgen snufl fur nvilkcn sum holst anden slags us vort Fabrik-It inden 
im- desn nu anførte chlsgrakttkscs, furudsnt at Var-An ikke lmr taget Skade, efter at den 
for-lud vor Fabrik-. 

Kun findt- l«xilckesr hyttes Ug kun med viir deendc ug Till-idelse. 
COPENHAGEN sNUFF er lxnsest uf den most udsøgtc Tobak mtsd lesætning 

knn Hf de rette-sie sog l)e-,dstc Ekstrxsktctx 
copENHAGEN SNUFF er Verdens bedste Tobak baade som skraa og saus. 

Ovenstaaende Garanti folget n»1ed hver Pakke as copenhagen Simle 
snustilvirknjng er en videnskalnslig ,l"ill)ercd(-lsts af Tolmkken for Menneskets 

Brug. Den er km- Tubnkken hvad Kngning er for Mnden clleckr Gattin-z for Vincn. 
(,’«ptsnlmgtsn Snnll l)rnge-s nie-St som Skka lclct den hast«-» nf smnn Kmnxer ke« 

Tobak algiwk den leiten- sin Saft ng csr billigere pna Grund nfat den var-er beugt-tu 
Pan-idem ikkc i Bnliklccsrncy lwor Dc hin-. Hm sonder vi til des tegulxcre l ris(-r Ug- 

pnrtnfrit til (-nlIvi-r Adresse i U. s. sxm manng l)·«« »ja-»He ønske Hf »C»I,enhagen« 
vant Æskist 

ÄMERLCAN sNUFF cOMPANY, Dept s» 111 Fiftb Ave-sue, New York, N. Y. 

Mælk til Hjælpekasfcn. Beftyrel- 
sen for Aars Andelsmejeri har ifl. 
»Wald Arntst.« efter Andragende 
fra den lokale Hjcelpekasses Beiw- 
relie bevilget, at der i Løbet af 
Vinteren maa bline uddelt ca. 2500 

Pund Mcelk gratis til Smaafolk 
efter Hjcelpekasfens nærmere Bis-I 
ftemmelse. Uddelingen skal foregaal 
to Gange om Ugen. 

En nhyggclig Kitkegaard bar man 

ifl. »Varde Folkebl.« i Ho Sogn. 
Det er flere Gange i Vinter flet, at 

Kistelaaget kun er blevet sænket faal 
Tommer underJordoverfladen. Aar-· 
sagen hertily er Grundvandet, der 

staat omtrent op til Overfladen og 
umuliggsr Gravningen i det løfe 
Sandunderlag. Der klages ogsaa 
over, at Hiisdyrene hak for fri Ad- 
gang til Kikkegaarden. 

Neifeunderststtelfe til unge Land- 
mcrnd. J de senere Aar er der paa 
Finansloven bevilget et Bele af 
4000 Kr. til Reifeunderftøttelser til 
nnge Landmænd, der til Fremme af 
deres viderellddannelfe spger midler- 
tidigt Arbejde ved Landbruget i Uds 
landet. 

Under Forudfætning af, at det 
samme Beløb vil blive optaget paa 
Finansloven for 1910—11, vil der 
for indevcerende Aar blive uddelt 

29 Reiseunderststtelser a 200 Kr. 

Ølhvlm og Tskting Enge. Ejerne 
af Ølholm og Tørring Enge er for 
Tiden ivrigt beskæftigede med at sp- 
ge ordnet en Regulering af den gen- 
nemløbende Gudenaa. Denne Regu- 
lering skal foregaa ved, at der kastes 
et nyt Aaleje i en nogenlunde lige 
Linie fra en Vandstemning udior 
Stougaards Mark til det sftliac 
Skel for Ølholm Enge, omtrent en 

Strækning paa M Mil· 
Man mener ifl. »Hors. Av.«. at 

Vandstanden i Aan ved dette ret 

bekoftelige Foretagende vil kunne 
sænkes ca. 2 Alen; det interesserei 
de Arral er ca. 1100 Tdr. Land. 

AsscHENFELDT-HANSENS 

An illustieret 

Cf;)»irliehistorie for gaenigheden 
foreliggser nu knmpiet jndbunden i to smukke og solide 
Bind paa henhuldsvis 570 og 583 Stute sider med mange 
Bill-Alten Der er et særdeles ypptzrligt Værk. der for- 
tjener at tindes i ethvert kriegten Hjem. stilen er livlig, 
og lndholdet paa een Gang underholdeiide, belætende og 
()pbyggende. 

Der bisgymies mecl en Skildring at« Apostels-n Paulus og de 
and-o Apiisltez kierekler komme-Or .Jo(iet’0iko:s Historie jndtii 
nu. saa hat« sei Ikildringen ak den korsts Midnight-d mod don- 
Ljvskilder og l«ivsl’rngt6r, Satans Anlob iMarteridon og haas 
Anlgbgennksm dis- korste Aarhnndreders Vkanglærdommo samt 
hans For-sag paaak kvæle Unds Menigbed i Vor-denn Rai-mag 
est-er at- Skmsn havtlek givet Kirken Breit Vi get deren-n- Bein-vät- 
skab med mlskillijze fremragende Aandens Kæmpeiy derboldt 
Guds Fang ist-it over errilenslivot (Krysostomus. Ambrositis, 
Avsustinx VI ser (i(-, skæm ljaneri Klostsrlivet og Passe-dom- 
me.s Rot-sog iau sit give Kikken Verdeiisherreeiomme. Vi be- 
tragtek from edles de kosten der rejser sig mod Paveclommot, o 
som paa Reformator-stillen vamdt en herlig seit-, men dem-as 
ogsaa Tilinigeslag(-t kra Pavedgmmets Side, swrsig gennem Jo- 
suittemes liænkespiL lindvidere Fjendens Forsog pas ist-et 
itekormatiunon at- skille Livre as Liv im hin-Indem (Pie:ismon. 
Orshodoksiem sam: emieiig Ra·i0nalism ns Nattemarike, man 
ogsaa Trositvets komyode Fremvrnd i vom Dage Ogsaa Hek- 
kkens Sejersgang i den ydke Mission samt Sokrbevægelseme i 
Nutidksn b·-h;m(iies. 

Værket udkom i 48 Hæfter CI) 10 ctS. per Hæfte. Det 
fass nu samlet til folgende Fristen 

I«æfter»».».»... ......... WFCFO 
leichunrlen i solirlt yælskhind» 86..50 
lnslhunslen i· fransk Bin-L szoc 

Danish Luther-m Publishing ll0u80, 
Bl« A11I,-NBBR. 

Laurvig til Grevskabet Langelond 
og Jcegermester F. H. Skov af Ty-i 
brind, henholdsvis som PræfidenH 
og Vicepræfident, med Th. Magen-! 
sen af Odense fom Sekretær. j 

Ulykker. — En ung Maskinlnr-" 
ling ved Nasvn Madsen Jessen i Es- 
bjerg skød sig Nytaarsaften i »Dann- 
den med en felvlavet Pistol, der 

manglede baade Greb og Aftrwks 
ker. Hvordan Ulykken fkete, ved man 

ikke, man ved Midnatstid blev nan 

ifl. ,,Veftj. Soc. Dem.« fanden i 
en Port i Danmarksgade i en faas 
dan Tilstand, at han maatte pan 
Sygehnset. Her troede man sprit- 
at Saat-et sknlde del-ess, men da Iei- 

var gaaet Blodforgiftning i det- 
ntaatte Haanden forleden ampnies 
res. Faa Timer efter Operationen 
afgik den unge Mond ved Denan 
under haarde Lidelser. i 

— HannneL 1(). Januar. — 

Formiddagstoget fra Hancmel over- 

køkte i Dag mellem Anbcek og 

Zporup en hos Gaardejer L. Kejlds 
sen i Farke tjenende Karl ved Navn 
Jakob (Efternnvnet ubekendt), hiern- 
mehørende i Blegind Han fiiI ven- 

ftre Ben oa højre Arm afkørt on 
desnden flere andre List-sinnen bl. 
a. i Hovedet. Den tilfkadekomne 
førtes til Hantmel Syqebus. Dei 
er tvivlsomt, om han kan leve. 

—- Naksknv, 1(). Januar. — Da 

den 22saarige Fifker A. F. Han- 
ien hos Fisker N. Nielsen paaLangø 
ved kmkskov i Gaar Morges (den 
10. JaIU vilde gaa i Land fta 
Nielsens Konse, faldt ban i Vandet 
og drukneoe. 

Manne Judbrnd. J Landsbyen 
Beile paa Fyn har nogle Tyve for- 
leden Nat været paa Spil flere Ste- 
der; hos Kjbnmnd Brandt har de 
ifL »Fyns Tid.« taget en mindre 
Sum, der laa i Pengefkussen og has 
Mejerkbestyrer Jenseit hat de stjaas 

,-«-—-.. —- .,— ,.—.. ...... -.-T- 

let 15 Solvspiseskeer og ca. 50 Kr. 
kontant. Ogsaa hos Lærer Winthet 
forsøgtes der Jnd·brud, men da en 
Dame gjorde Anskrig, forfvandt de, 
og desuden har Tyvene uden Held 
forsøgt sig endnn et Par Steder. 
Man hat intet Spor af dem. 

Flygtet Bebt-aged En Sproglæs 
ret, der har givct Kursus i Mis- 
sionslhotellet i Esbjerg, er i bis-se 
Dage reift bort fra fine Eli-ver og 
Kreditorer. Monden, der er født 
An1e1·ikancr, bar ifl. ,,Veftj. Soc- 
Dctn.« vtsd at præsetttere forfkellis 
ge Underfkrifter fnaet flere af By- 
ens Borgere til at laane sig Penge, 
og lmn bar endvidere fanet et Pak 
as Byens Haanderksmestre til at 
levere Jnventar til en Lysbadeans 
stalt, som lmn vilde indrette i Kir- 
keqade. Jnventaret sbar han natur- 
ligvis ikke betalt, og Mcftrene maa 

nu bære Tabet, bvis ikke mere solide 
Kræfter fortsætter. hvor Amerika- 
neren slap. 

Tyvcn i Jkknbanevogncn. Den 
Person, der forlcden blev greben i 
Ttmori fra en Jernbancvogn paa 
Esbfem Stationsplads, hat ifl. 
»Esbjergp.« en hel Rcekke Tyverier 
pna Samvittiabeden Pan hans Væi 
relse hat man fundet en Mcengde 
Tyvckoster, bl a. Smar, Fedt, sont 
alt er ftjaalet fra Jernbanens Godss 
vogne. Tyven, der tidligere hat væs 

ret straffet, bar haft en ung Med- 
bjwlper, der nu er anholdt. 

Ranbed. Da en nng Mund ved 
Navn Kvist Natten til Mandag den 
10 Jan. basserede Jacobskirken 
pan Øfterbrogade i Købenihavm 
mødte han tre leler, af hvilke den 
ene uden mindste Foranlednlng fo’r 
ind paa ham og stak ham en Knlv 
nennem Næfen Den unge Mond 
braates paa Hospitalet for at blivt 
forbunden, medens den M. »B. Q« 
lykkedes Wen at unmipr 

! Tat-sinnt En of Hadsunds ask-- 
dee Borgere, th. Trazhandler Jo- 
hannes Jensen, er efter lang Tids 
Svagelighed forleden afaaaet vksd 
Døden, noget over 70 Aar ganmscsl 
Den asfdøde, der i fin Tid oasaa 
drev en ftor Ekviperingshandel Hm- 
ifl. »Habt-o Av.« boet i Hadsurd 
fiden Bven tun bestod af noqle faa 
Gaarde og Hufe. Han repræfskxxtcw 
de i en Aarrække Habsund i Ste- 
lundsVisborg Stumm-and 

—- Grosserer S. Ebr. Wær1»n:, 
Chef for Firmaet Hans Broge K- 

Cd. i Aarhus, er Ratten til 12. 

Jan. under en Reise til Købenbnvv 
pludfelig afacmct vvd Dødem Hat 

af et Hierteflaq. Ved Anton-»Du til 
Bornp Station sandte-s bnn dxksd j 

Togets Sovevogn, og en Lapi-. dek- 

befandt sig i Taget oa ble richde 
kunde kun konstaterr. at TsMu ins 

indtraadt. 

Grosfercr Wærun1, der blev cis 

Aar gl., var udgaaet sra et Summ- 
borgekbjemx hans Fader var en ljls 
le Skomagermcfter i Urahns-. 

De famvirkeude danfke Landba- 
foreniuget. Præsidiet for Fort-»in: 
gerne, iom i 1909 indethavdcs af 
Forpagtek Otto Hoffding og Direk- 
tør Ole Olefen med A. P. Jensen 
fom Sekretær, er fra 1. Januar 
overtaqet af» Wareve Ahlefeldts 


