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Laudbwget (»Ugejkr. for Land- 
sænd«). Vejret bar i den forløvbne 
Use (indtil 28. Maj) været meget 
Ort og for Størstedelen af Ugen 
tillige stcerkt Glæfende med en ret 

stqrp Ostenvind, der, hvis ikke Solon 
Indig hoode skinnet varrnt fra en 

Mi Himmel, fikkert vilde have 
fragt Dagtenrperaturen en Del ned. 
Pan Ugens sidsste Dage lagde Blæs 
sten sig omtrent, og Vejret blev fnlds 

stændig sommerligt. 
Den forløbne Uge har bragt Vids 

Jesbyrd om, at Jorden kan ikke und- 

vcere Nedbsr ret lcenge ad Gang-»n- 
war der ilke skal gaa ud over Bege- 
tationen: bedft fes dette paa Grass 
eg :Roer. Regen Fortrced er der jelok 
filgelig e::dnu ikke sket part-Grund 
If Tafel-« men den Furt i Vækstem 
fom Pinsedagenes Varme "bragte, da 
der var tilstrcekkelig Fugtighed i 

Jordoverfladem er i de sidste Tage 
kendeligr aftoget. 
Cveden og de først faaede Baar- 
scedsmarker klarer sig bedst: her er 

Planteredderne tibstrækkeliq udviks 
lede til, c: de kan hente Fugtjgbed 
pp im dnbere liggende Jordla,1, og 
de kan der7or drage den fulde Nym- 
af Parmen. For den tidlig faaede 
Baarsced Inder Beretningerne ogsaa 
aæsten everalt meget tilfredsftillens 
-de, og ogsaa orn Hveden taler de 

flefte Korrespondenter kun godt, onl- 

xnd enkel:e, Faaledes den lollandske 
Korrespondenh gennemgaaende fin- 
Ber den noget tynd. Rngen er mun 

mindre tilfreds med; den er ncesten 
overalt gennemskreden, men fer sta- 
dig noget tynd ud, läge Zorn der dg- 

fsa Iklrrges over, at Straaet er for 
kvrt. 

» 

Saaning saa oel af Baarsced som. 
If Roer er tilendebragt, men medensj 
den fønste er komm-en godt osp, kni- 
ber der noget for de sidtfte Flere 
sorder er bleven fkorpede sorn Fjlge 
cf Tsrkem og denne Skorpe kan 

Ioefpirerne ikke bryde igennem; me- 

iet knn der dog hjælpes paa dette 

sei-hold ved et Træk med Mrudtss 
hat-ven. Værre er det, ihvor man har 
iaaet paa Kamme; det undgaas new- 

lig ikke under Vejrforhold sont i den 

forltbne Uge, at Jorden tsrres yder- 
llgere ud oed Opkamningen, og man 

vil faadanne Steder nceppe se Roers 
Ie- Iwen for Jorden, fsr der er kom- 
men Regu. Te ferft saaede Roer m- 

Yser jmrckt: her er Radrenferen i fuld 
sang, og Udtyndning vil meget 
fnart kunne paabegyndes. 

T J iäaalroerne bar Jordloplperne 
Jerede lbegyndt deres farlige An- 
Isük og faar vi ikke fnart en god 
Inn, der kan fætte for-get Liv i 
setzten, maa man nære alvorlig 
samt Ofor. at Raalroerne mangeStes 
Der svil blive Wmdig sdelact og 
M vil i Aar bewde et væsentligt 
Ich, fordi mange paa Grund af de 

» Die Priser spaa Nunkelroefrt bar be- 
hagt en langt ftsrre Del afRoes 
redet med Kaalroer end fcedvans 
Ot- 

·’ Mrudtet seines at vcere mere and- 
sklet end tidligere Aar-, men Zor- 
W for dettes Trivsel hat jo vg- 

Ica været aldeles fortrinlige. Nava- 

Q s Igerkaalen ftcerkt frenrtrædens 
It, pg ifor Wlkn crf denne 
Ied Musittiol her det stærskt blie- 

ftdt Heft M veret særlig gan- 

— 
Wdet i den forlchm Use 

I- Q- st Wagen Ist farbig- 

tørre Vejr hæmmet den en Del, logl 
holder Vejret sig stadig, vil nur-. 

komme til at slaa af spaa Fordringer 
ne til Hob-Mem megen Sandsynligs 
hed er der for, at denne vil kommei 
tidligt. Engene tegner for Tiden rikH 
tig godt, de hat inuIdt Omfcmg tun-; 
net drage Nytte a«f Var-men. 

For Kreaturerne paa Matten bar 
Forboldene vceret udmærkede; i Al- 
mindelighed er der tilftrwkkeligt 
Gutes, og Vesret hat hverken væset 
overdreven varmt om Degen elter 
meget køligt om Ratten, saa Mækkes 
mængden er gennemgasaende fteget 
ret betydelig. 

Sol-we djmt. Folketingsmand P. 
Sabroe blev den 28. Mai af Krimk 
nalretten idsmt en Bøde paa 400 

Kr» subsidiært 1 Maoneds simpelt 
Fcengfel for Jnjurier m. m. mod 

Bagermester Erritzse og Hustru i 
Mwhavm I 

Justitsministeriet hat i en Zkri 
velse til Københavns Amt udtajt, .1:’ 

fkønt Folsketingsmsand Schwes« 
Handlemoade i Lilyslffæren og der-« 
med -bes1ægtede Sager i og for fig! 

Imaa anfes for retsstridig, hat«-Mini-! 
·steriet dog ikke anset Sagen for at« 

oære af en Tuadan Natur, at der kanlx 
reises Tiltale mod Folketingsmsndi 
Schwe, i Betragtning of, at den ikke 
vil kunne henføres under Straffes 
lovens Parag· 213 (Varnerov). s 

s 

! Todsfald. Fløbnmnd H. islxki. Ras- 
» 

musien i Ldenie er forleden .15,i.!.1«;s:; 
ved Toben efter nogen Tids Zug-; 
dom. Den aidøde, der ifslgc »Diese-z 
Stiftst.« til det sidste var den kon-: 

servative Sag en god Stitte og i 
mange Aar havde siddet i den kon-« 
ieruative Zorenings Bestyrelie un: 

kendt langt ud over Odenie, ioet i)an’ 
i mange Aar havde et af Vyenss stor- 
fte Soldaterkvarlerer; mangfoloigc 
er de Soldaten der hat boet ä den 

rummelige gamle Gaard paa Nøkre 
gabe. 

———— Direktor for Kastruv Kalf- 
værk Carl Monrad Lucien, Ridder 
ckf Ug. og Tibmd., er ckfgaaet oed 
Tit-den« 

—- Fhv. Sogneprcest til Taarnby 
von Amager H. A. Kronen er den 
27. Mai død i en Alder of 87 Aar-· 
Han tog Emibedsseksamen i 1849 sag 
var dereiter i en Aarrække Læter, 
indtil than i 1862 udnævntes til 

Sognepkcsst for Ugili og Taats;! 
1873 fokflyttedes han til TiliisKas 
sted og derfra i 1878 til Taarnbi). 
Gan var Ridder saf Ang. 

— Lærer Pon Christensem fra 
1879 til 1906 Redaktsr af Jens- 
Busks »Ribe Sollst-Tod« og sfra 1871 
til sin Djd Laster ved Ribe Bot-ger- 
jkole, er forleden eftek i lengere Tid 
at have lidt af Kapit- afgaaet ved 
Dtdem ca. 65 Am- gammel Den erf- 
dsde, der en Tid fad i Ribe Bymad, 
var ifslge »Mit-e StiftsX en udmær 
ket begaer ejendommelig og tet ori- 

ginal Persimligbed der vil blive 
iavnet i sin By sum i sin Stole og i 

sit Hiern- 

Brande. Herning, W. Maj. Tho-l 
mas Olsens Gaard i Akbæk neds 

sbrændte i Zormiddags. Alt Jndboet 
brændte. Jlden ovstod ved en lille 

Drengs Leg med Tænvftikker. 

—- Esbfkrg, 26. Maj. Villa «Loui- 
fe« paa Fon-, tilhtrende Badedireks 
tionen, er i Fokmiddvgs neÆænM 

Jlden hidrsrex fra en Kasielovtt 
Det mestse Jndbo reddedes. 

— Melke, 26. Maj. J Formid 
bog ved 9sTiden opftod der Jld i- 
Ssren Christenme Gent-d paa 
WW Ruck M sfor Siegel- 
h M senden M i forti 
»Id. W W ftu W ftq 
tu Instituts-steten der aus-W 
ved Tit-Ebringen. 

II W Its Iscfjord stri- 
:Dm Miss- M Im bit 

p f J 
—- 

Paa Grund af det daarlige Bejr 
er Filkeriet mislykket. Dei Ihar ikse 
Uæret muligt at jage nd vaa Sien; 
mon alt er her ved Jsafjorden af- 
haengig ai Fiskerien slaar det feil, 
kommer Folk til at lide Red. Man- 
ge dar ogsaa haft det haardt i Vin 
ter og adskillige hat ofte maatte 
stille. Dog hat sprivate og iforskellige 
Foreninger efter Evne sagt at made 
Bod her-paa. 

Her-til kommer de mange Ulykkess 
tilfælde i Vinterens Leb, hvoraf do 
størsste var Sneikredene i Hnifsdal 
og Skatavik. 

Eu undgaaet Ulykke. 5 Rocke i 
en iynchende Baad. Da fem of Ny- 
ksbing M. Roklubs Medlemmer 
Torsdag Akten den 24. Mai var paa 
Hjetnvejen fta en Rotur til Glyng- 
tre, begyndte Banden pludselig at 
tage Band, og fkønt man siede af 
alle Kræiter. steg Vandet stadig, san 
Roerne, da de var midt imellem 
Glyngnre og Nykckbing sad i Band 
til Judex-ne on Banden beanndte at 

funke. 
Roerrie var nu klar over, at del 

njaldt Liver, on eiter en fort Rand- 
ilagning sprang de alle i Vandet og 
sit Banden vcendt med Vunden opad. 
Mens de 4 nn klmnrede sig til K- 
lcir i ca. 3 Knarren ivømmede Kom- 
mis Thomien bos Banns Eiter-fal- 
aer ind til Reisimnuner for at ben- 
te Berlin men forinden havde man 

fra Dampiærgen børt de Skibbmds 
nes Jkødranlk og den imrede nu den 
til Ulyikesitedet og fik de iire Mond 
beldigt ov: de vor nie-get iorkomne, 
men var den 27. Mai alle kommen 
lvelt til Hægterne ikwn 

Im klieisslyannneh var der gaaet 
en kdtorbaed nd: inen den naoede 
ikke at udrette unget. Sau inakt 
Noerne forldd Banden, gis den til 
Bunds. 

Zslvgafler paa Fifkektogm To 
innka Trenge forleden niededc i Fl- 
bro An oed Brande, sit de til derei- 

ftore Ouerrafkelse w Zølugafler pua 
Kragen. Ter var ifslge »Vejle A- 
Folkeb1.« gjort For-sog paa at stra- 
be anene paa Gaflerne ud; det er 

dersor 5andjynligt, at Gaflerne bot 
vasret srjaalne, men at Tyven hat 
foretrnkket at ksaste dem i Auen. da 
lmn ikke kunde udslette Bogsftcwekne 
selt. Basler-ne afleveredes wf Fin- 
derne til Zognesogden i Brande- 

Jld i Beurt. Under thandfættelse 
of Elektricitetsknblerne i Bifpenss 
gade i Aalbotg kont en af Akbefdeme 
for leden for næt til en brændende 
Loddelanrpe, saa at shans ene Basse- 
lwen akttændtes. Flammerne begyndte 
ftmks at slikke op ad Betret, og det 
saa ifslge ,,Nordjyll." ret farligt nd: 
men efter at Monden forgæves bar-de 
Provet at flukke Jlden med Hcenderne, 
lob han resolut hen til en i Ncerheden 
liagende Grusdynqe, book Pan begra- 
vede Benet i Stufen fna Flammerne 
koaltes· 

Skeletficsd. Nakskov, W. Maj. 
Undet Grusgravning i Gaar posa 
Gaardejer Bistns Mark i Rat-nähn 
ftsdte man paa et itubrudt Rinde 
stelet. SammeSteds sandte-s en hel 
Armring ak Bronce og en ituslaaet 
Lenkt-ne 

Denkt Bitte-umsie. Holbæb 
ST. Maj. For Overttædelse af Straf- 
felovens Parag- 194 (F-djel i Dslgsåb 
maal) idstnte Retten i Das en Pige 
fra Hagested 8 Metaan Fortbe- 
dringshusakhejdr. Pigen hat-de den 
24. April ftdt et Drengcharm Tom 
hun kostede i en Augustin-. For 
Retten fertige-de hun, at Barnet var 

dsdftdk men ved UWU viste 
det fig, at det hat-de levä sanfte fort 
Tid eftek IMM. 

sc Um net U hat den 
ameriMe Regerinq iftht »Jetzt 
Av.« Mit Itsktnmts Dirne Har- 

L- 

relse paa Spsrgsmaalet, hat ind- 
anket Sagen for Domstolene. 

Nedbnrndt Guard. En Gjard i 
Burnp oed Mandel-L tilhsrendesfjbs 
nmnd Otto Christinnsem Randers, 
er fnldsnrndin nedbrændt. 

Naarden beboedesii a? Bager N· 
P. NjeITen Alle Kreatnrer reddedes. 
Vanercn og en Lcerling blev en Del 
fordrcendL 

Titer rjbede hast-. En tidligerej 
strafset Mundsperson «blev forledenI 
trnffet paa Gaden i Aarhus oa an- 

bmgt i Volitiets Detentionslokale:« 
da man visiterede bank, fandt man i 

Hans Lommer ·flere Nøgler og en 

Tirt og i det Forder, than derefter 
11nderkctftedes, tilftod han at have 
for-met et Jndkbrnd paa et Loftss 
zustelse og stjaalet et Scrt Klasder. 
Tun han senere baisde 5olat til en 

:U.’«11«7knndiser. Man mener imidler 
Iid, m ban bar endnn met-e vaa 
E.!:n:1ittig"beden. 

Besendtgstelsen l 
Direkttousmjdr. 

Qm Gud vil, afholder Direktionen 
for Tanifh Luth. Publ. Hause Msde 
i Plain Nebr» den 28. og 29. Juni. 
Hoiss nagen That Sagen som de an- 
fker bchandlet af Direktionem bedes 
Ludanne Sager vcere mig i Hænde 
senest den 25. Juni. 

A. E. Weismanm 
668 Jnca St. 

Lenden Colo. 

Mississimjde 
afholdes i Cushing og tilbsrende 
Menigheder den 17.—1s). Juni, be- 
gyndende Fredag Formiddag i Lo- 

gan, og sluttende i Cnfhing om 

Jendagen 
Enhver er velkonnnawi 

W. Tit-hausen 

Kredsmsdr. 
Nord Dakota Krebs of »Den for- 

csnede dansk ev. lutl). Kirke i Ame- 
rika« afholdet sit Forum-smde i 
Bethania Menjsghed ved Kenmare 
fta 23.—26. Juni —- begge Dage 

Jbekegnet 
I. Krediens Emne: 

»Er-mächer til Menigbeden i 
Laodicea«. 

II. Menighedens Emne: 
,,Krifterkdomsundewisnkngcn og 

Evens Bewdniing for den en- 

kelte og for Menighedon«. 
Ill. »Jndre-Mi9sionsforedrag«. 

J. Gettsen, Fortuna-d 
» NiDamfkov,SekI-etcer. 

I Bei-symm- Menighed udsendek her 
ved en kærlpg Jndbydelse til alle, 
.fom Ins-set at vcete med os i disfe 
;Dage. Kam og ver velkommen. 

Pan Menighetens Vegne 
J. Gertsen. 

Umriss-blutwe- 
tjndrettet til Btug for Me- 

kahle-Hm cwkt ps- W 

zwtkvshsstrtiBMMloO Miet- Pris per Log 20 Ets. pok- 
tofttt 

Don Luth. Publ. conf- 
Vlaith 

wickelte-d 
Digt af Jvar Kitte- 

gaatd med Musik for Ok- 
«ge1 ell» Pianp af Jul. 
«Dfiir. 

Sælges til Fordel for Birne- 
hfemssagen. Iris 25 TU. per 
Ecsetnplar. 

Dette gribende Dist med den sp- 
iperliqe Musikaler Akkompaguimmt 
Ifoktjkner at findet i ethvett um« 

fikckstende daan dient· Isl- det. 
De gtt Dem selv oq Sagen e- 

Tienssste dem-ed. 
Fand bot 

Du. Luth· Publ. cui-, 
Stein M 

II- Ums-it 

Idsicedekssstoleaishiy 
sowiwosscsw 
W«0MW Ist s- 

Isettessmstutsthn .tst 

It fokWht Iiddel til s 

»Im Intensi- fse somit-sich 
.MMW. It abtret- dem et - 

IW i II ist-. 
. VII. Lsic Inst M 
« Its-. Ist-. 

Skal De reise? 

s 
s 

sIa sc III-s Itsoss43-«IC--s 
« 

III-« I« o » 
s» ask-— u "g-i. «PH-« t: V« 

ctc gantcst udstyredc 
of alle Lceandmnpcre 

Billcttcr til og fra Danmark 
med dcnnc Linie scrlgce as 

Tanifh Luther-m Publ. sonst 
Blum Nebraska 

Mrkulckrer og Oplnsninqkk ftii paa Fort-tugendr. 

En Afhandling 
cm den luthetfkc Flines 

Konfiknmtion 

Er Titelen til en net Lille Bog 
paa 78 Sidcr af Post. H. E. Nak- 
næs, Evereft, Kans«ns, netop udkoms 
men paa Forfctterens Forlaq hos 
Danisb Lbut Pub1.House, Bleir- 
Nebr. 

Bogen, som er ovtrykt efter en 

fortsat Artikel i »Lutheraneren« fort 
1904, indeholder en interessant pas 

tssssfskssskfksks 

dngth Eklldring as Kirkens Syn 
pao og Brug af Konfikmationen ned 

zukan Tidemp Tamt en klar Frem- 
ftillixtg as de hsxvanskninger dems- 
som bar Inndet Sted baade i ældte 

og nyerc Tiber-. 
Tot er en Bog, som enhver lu- 

tbersksjriften san have godt of at lese 
oq ver-re glad ved at efe· Den er ind- 
bunden i pænt og folidt Shirtingis 
bind. Priscsn er knn 30 Cents. Den 
fanss bog- Forfgtteren eller has 
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giöndaggllmlelmrt 
med dansk Trift. 

Nettopris 
B l. 

72 Striftsprog (Tickets) alle fokskelligr. 
Stsrkelfe 11yszx21x4. Trykt paa godt Karten 
i fire Kulsrer. Ny Udgavr. 

B 2. 

24 Goldne Belsnningskort med ligesaa man- 

ge forskellige Striftfprog og Vers. Trost i 
Guld vaa sorsfellixxfirsoct Qui-tax Ew- 

telse LMXHH 

B Z. 
12 forskellige Blomstekkort med udvalgte 
Stristsprog af Joh. Ev. vaa Zorsidm 
Stsrrelfe 21-(4X2-"ij. 

B st. 
Summe Kort som Nr. B 3 og med samme 
Tekft paa Foriidem men med Salmen »Alle 
Guds Bam, hoad ikader dis« paa Bagfiden. 
Eet Vers paa hvert Kart. 

I 5. 
10 forstellige Blomftekkokt MARTHE-g Tom- 
mer. Tiefsten et udvakgte Vers as I· Joh. 
Bren. alle forsselligr. 

s C. 
Summe Kett sZm Nr. B 5 og med femme 
tekst pas Forsidem men zued Salmen »Ok- 
al den Sing, iom Gud hat gjokt« paa 
Oagsidm 

s 7. 
10 imukke Blomstetkokt hver med fokikellig« 
tekst fka Jeiu Bjetgprcdiken og med Sal- 
mevets bog paa. Stil-rette III-SICH Tom- 
stet. 

s s. 
sti. Its-les Tckftbkt 100 Landfkabsi 
billedet med säbelte-ist Chroma. Stark-i- 
se 8X4Z4 Tentam-. 

s s. 
»Oui« Ins-H 12 bibelike Tesstsm med 
sie-after oq Fugle i samt soweit-R Zuk- 
kelle 3X4 Tommer. 

s lo. 
«sslsestd«. 10 Am i samt zur-onus 
ssd IW II Stab-Obst M M 
Mk he MS sog. Ottktelft MAX 
Iz-« kommst-. 

Ill. 
swmiuwkskc .1IM 
WUIIDW es We l site 
Weis-UND sx4 W. 

III 
«Isstissn«. UND-IN 
MUIWOIMiIMq 
Isidststssfecsttststr. 
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