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En uns Karl ftikket Jld paa tre 

Ganrdr. 

Dissens, 2. August. For andenGang 
i Libet af ganske faa Dage heu- 
leder Assens og Omegn Opmaekts 
somheden paa sig —- heldigvis ved 
ket fjælsdne Foreteelser. 

J den lille Stationsby Ebberup, 
der ligger knap en Milsvej Sydøst 
for Assens, hat en ung Karl i Nat 
stukket Jld paa tre Gaardc. 

Den stumle Bedrift for-new han 
mellem Kl. 1 og 2, og Refultatet 
blev da ogfaa, at kun en af Gaars 
dene undgit den Skælme, han havde 
tiltaenkt dem. 

»Terpegnarden«, tilhørende Jak- 
gen Hausen, nedbrændte fuldftæns 
digt paa nær et Sninehus, ag 12 
Kreatnrer indebrasndte Gaarden var 

forsikret i Øftifternes Brandforiiks 
ring. Stauden anslaaes til 25,000 
Kroner. 

,,Holegaard«, tilh. LørupsLarfem 
nedbrcendte paa nær Stuehuset. 
Gaarden var forsikret i Landbygs 
ningernes alm. Brandfokfilrinq for 
35,250 Kr» deraf Stnebuset for 
12,00() Kr. 

Foruden i disse to store Gaarde, 
satte Fyren Jld paa Sogneraadsfors 
mand A. Chr. Pederfens Guard. 
Men heldiavis er Sogneraadsfors 
manden en resolut Mand, og rast i 
Vendingen fo’r ban i det blotte Lin- 
ned ud og gav sig til at slaa Band 
paa de opblnssende Flamme-: i La- 
delcengen Terved indfkrænkedes 
Ødelceggelfen til nogle faa Zag af 
denne Bygning, idet der fnart kom 

Hjælp til 
« 

Brandstifteren er en 24 Aar gl. 
odensiansk Malersvend Jens P. Han- 
len Han havde tun i en Maanedss 
tid arbejdet i Ebberup has den der- 
boende Maler Meilen som tillige 
ejer det ftedlige Afholdshotel 

Som Grund angives, at Svenden 
l et Scagsmaal i Ebberup Mo hav- 
de faaet en Mængde Prygl. 

Stett Jndbrudstyveri i Dissens. 
Dissens l. August. Ratten til i 
Gaar er her for-net et dristigt Jnds 
brud paa Sukkerfabrikken, hoorved 
Tyven har ftjaalet mellem 9 og 10,- 
000 Kr. 

Tyven har gennem et Vindue 
trwngt ind i Kontorbygningem der 

Mggek lidt borte fta Fabriksbygnini 
gen og er ubeboet. Hatt har op- 
brudt et Par Dim, men hat saa 
soretrukket at se at faa fat i Nag- 
lekne og er gennem et audentstaaew 
ende Vindue travlet ind i en Villa 
ved Siden af, i hvilken Fabrikkens 
ngholder og Kasserer. Ebel, beede« 

Og thd enten Fyren nu er me- 

Iet Mit stedsendt, eller Lyllen hat 
vætet ham ualcnindelig huld, hat 
han faaet fat i Kontor- og Penges 
stadsnsglerne, der laa i et Par Ben- 
klæder — ikke i Aasiererens Sow- 
vcekelse, men i et Herreomelse, hvor 
book Or. Ebel plejer at hænge sit 
Tøj om Ratten. 

Tyven vendte saa tilbage til Kon- 
torbygningen og fik nu let fat i alle 
de mange Pein-e Endoidere bar 
san taget ca. 50 TronskiftesTokrw 
net. 

Han er vendt tilbnge ad iamme 
Ves, esterladcsnde ngleme 

M. ca. LIH opdaqede Ratten-wa- 
tionsfolt, at der var anbenftaaende 
Vinduer i Kontorbygningen, og acars 
mekede Kassereren 

Man menek efter den Munde, 
hvorpaa Tyveriei er besagt-L at det 
mutigvis er begaaet as den Mauri- 
qe iydike Baqerivend Nicoiaj Dud- 
qqqrd Jensen, der Ratten til den 7. 

Juni i Aar bis-d nd as Geistes-ro 
Arrest, oq fein et esteritqt as heilt 
splitt, ssstet ka at dtwe W 
Our-Amt- quu tu m es. Jan 
pag Beile sinds-messqu dm der 
Uev Maul-i M At. Jense- er life-n- 
stdtkendc paa scientean es Ie- 

nts i stehest at um se- i M 
IM. Wdiqt not n kolbig 
s da M W. 

Ost s III-Ist- st cum du He 

en Medhjælper. J Gaar Morges er- 

to mistænkelige Personer asrejst frai Aarup med Toget Kl. 7,26 østpaa, 
men om de har haft noget at gøre 
med AssensisTyveriet, kan naturligs 
vis ikke bestemt siges. 

Assens Sukkerfabrik ligger ofte 
inde med betydelige Pengebelød 
Menge af Foltene er paa fast Maa- 
nedsløm og Fabritken yder tidt For- 
fkud til Roedykkere etc. Desuden 
bygges der for Tiden flere Roebaner 

punder Fabr-isten Og i Tag er det 
jo den 1. 

Selve Pengefkabet er nieget fo- 
lidt, og for Rummets Vindue er der 
srwre Jærnstænger· Men naar man 
har Nøglerne, knn man jo sagten-H 
komme ind. 

De Pengc, der blev ftjaalne, be- 
ftod for Størstedelen af Ti- ng Fems 
kronesedler. Pengcne var i Lørdags 
antotnne frn Nationalliankem og 
Numrene kende.s. Man hat fundet 
et Fingeraftkyk paa et Vindue. En 
Telefontrand, der løb langs Mitten- 
var klippet over. Tynen har anta- 
gelig trat-t, at det var en Alarmesl 
ringskstmad til et Momenme der« 
stod i Fokbindelse Ined Pengeskabetl 

Adjeu-Z Sittkerfabrik har udlovet' 
en Ducør paa 500 Fir. for Paagri-« 
lielie af Toben 

Rissen-T L. August Politiet heri 
bar faiiet Mcddelelie oni, at der til 
tmbenlmvns Politi er indnaoot Med- 
dclelsc fra Hambuer mit, at man 
der lmf anholdt csn Forlirydeu som 
Innligt san viere Gerningsmanden 
til det paa Suckerfnbrikken her for- 
øvede støkre Tnveri. 

Hamburg, 2. August. J en Ve- 
værtning i St. Panli fad i Gaar en« 
fsæft og pralede paa flet Tyit af! 
fine Rigdonime. Til sidst hældte han- 
ca 9000 Kr. ud paa Bordet. l 

Da Sagen syntes mistcenteligJ 
akrefteredes Monden. Pan Politiftas 
tionen forlsnte Manden, der kaldte 
sig Skibskok Peterlen, at hænge fig, 
nien blev skaaret ned i rette Tib. 
Han fortalte en fiildftændig Roman 
om, hvor han havde Pengene fra. 
Saale-des paastaar ban, at han bar 
vundet ca. 7000 Kr. ned Kortspil i 
Berlin. 

Politiet ncerer grundet For-mod- 
ning om, at Acreftanten er den 
Jndbrudstyv, der Ratten til den 81. 
Juli hat begaaet Jndbrudet paa 
Assens Sukkerfabrik, og at han il 
Virkeligheden hedder Jenfen. 

Es gammel Sten fra Beoncealdes 
teu. Paa Lauft Jacobsens Ejendoni 
i Vorde blev en Langdysse fra Olds 
tiden for nogen Tid siden under- 
ssgt ved en Udiending fra National- 
mufeet. En as de Steue, som onl- 

gav dette Oldtidsmindesmcech og 
som bavde en mærkelig Tildannelfe, 
havde Jacobfen forceket til Fru Od- 
gaard, Tastumgaatd, som med fin( 
Mund havde været paa Bei-g i 
Vorde, og den gamle Sten blev an- 

bragt i Teftumgaaedg Have. Den 
blev dog ikke gammel der, thi en 

anden Udfending fra Nationaltnus 
ieet, Assistent Mike-, havde faaet Nys 
em, hvot Stenen var bedeutet og 
da han fotleden var paa Egnen ved 
Hagebro for at anders-ge en Jættes 
stue der, tog han ifslge »Vib. St. 
Folkeblad« en Asstikkek til Testam- 
gaard for at se Stenen Han blev 
nieset glad ved at le den osg tilbsd 
ftraks at ksbe den til Musket, men- 

Fru Odgaard ftillede den beredvilss 
ligt uden Bettling til Muieets Nun-. 
diqhed 

Stenen er itte meqet sink, ca Mk 
Men i Gennemsnit Den ene ISide 
er nosenlunde flad og der er der- 

fanq sein en Underkap oq med en; 
Dssde of 4 Tom-net IMstentenI 
meist-, at Icearbeidningen statt-niede! 
tm Mkeqldetem ea. 1000 Iqu 
strM Jst-set Hundet vit hfscpez 
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ret Leje for en Portftolpe, fom ved 
Brugen efterhaanden hat slidt Hul- 
lets Sider ganfke glatte. 

Bækkelfesmsder i Runda-s. J den 
nordlige Bydel,-der populært kal- 
des »Marlen«, har nogle Venner 
med Arkitekt Paulsen fom Leder ar- 

rangeret en Rcetke Voekkelfesmøder i 
et Telt, fom er reift ved Mariagers 
vej. 

Her samles i de lune Sommerafs 
tener en stor, lyttende Skare om 

Guds Ord. Pafior Geismar, Mis- 
sionærerne Rom-us og Madsen,Næft- 
ded, hat talt Aften efter Aften, liges 
fom Frølen Jener fra Kobenhavn 
hvser Aften har glædet og arbejdet 
med Solofang til GuitariAktompags 
nement. 17 

Disfe Moder har da ogsaa alle- 
rede baaret synlige Frugter til Her- 
rens Ære og Menneflers Frelfe. 

Det ftadig stigende Antal Tilhøs 
rere, hvoriblandt der er mange, der 
ellers ilke kommer til Mode, oiser, 
at man udmcrrket godt kan holde 
Vælkelsesmøder om Sommer-en- 

N. i »Kr. ngl.« 

Luftkuranftalt for Bern. Paa Nor- 
oebro, Fiebenhavn hvor der i de fe- 
nere Aar bar vceret et bestandigt 
uhyggeligeke Aknefted for Nod og 
Fattigdom, grundet paa de to fidste 
Vintres flore Awejdsløshea er der 
mange lidende Born, og Kommunes 
lcege P. Fergo og Kommunelcerers 
inde Julie Riel hat derfor fat sig 
i Beoægelse for at danne en Slags 
Kuranfialt for Vornene ude ved 
Vrønshøjs Villakvarter, hoor der er 

et stort frit Land og ftore ubeboede 
Arealer, foni kan erhoeroes forholdss 
vix-s billigt. 

Platten er, at Børmsne ffulde til- 
bringe deres Tag derude, faa god 
Mad og Bade — Vrnsebade —— og 
faa befordres hjem om Aftenen med 
Sporvognem hois Endeftation er 

derude· 

J hoor ftor lldftrwkning Planen 
fan virkeliggores, bevor paa, hoor 
megen Stette Sagen findet, men 
man haaber paa Hjcelp fra alle, der 
har Villie og Evne til at hjaslpe 

Nedbrændt Kitte. Bett-, l. Aug. 
Villstad«Kirke i Jønkøbing Len er 

i Nat fuldftcendig nedbrwndt. Under 
Tordenvejret flog Lynet ned i Kir- 
ketaarnet og antændte Trceværlet· 
Terfra forplantede Jlden fig til de 
vorige Dele af Kirken De hellige 
Kar, Altertavlen og Arkioet bleo 
reddede. Kirlen byggedes omkring 
1790. 

Linnaei-flog Sondag Aften d. Bl. 
Juli drog et ooldfomt Uvejr hen 
over Randersegnen, og der fandt 
flere Lynnedflag Steh. Limet flog 
ned i »Ouftrupgaarden« i Øfter Al- 
ling. Gaardens 3 Udlcenger neb- 
brændte, 4 Kalve indebrcendte 
Gaarden tilhøter H. D. Ntelfen 

Endvidere flog Lynet ned i Chr. 
Jstgenfen Smeds Gaard i Vis- 
fing ved Lerbjerg. 1 Heft og l 
Stork indebrændte Det mefte Jud- 
bo bereut-te 

Ligeledes flog Lynet ned paa 
Randers Mark og antcendte et Par 
Udhuse, fom nedbrwndte. 

En Lade til Gaarden ,,Tegl- 
gaard" i Taarup paaFyn nedbrcend- 
te ogfaa fom Folge af Lynnedflag. 

ngaa paa Sjeelland hat der ra- 

fet et ftcertt Uvejr. 
Sondag Akten flog Lynet ned i 

den Gaardejek Peter Jenfen tilhos 
rende Langagetgaard i Stenlille, 
fom fuldftændig nedbrændte, 21 
Kies, der ftod i Stalden og ikke 
kunne reddes, maatte fkydes. 

Endvidere flog Lynet ned i Goal-d- 
ejer Kofoeds Gaard i BanlsfesStues 
hufet nedbrændte Karlem der op- 
holdt sig i Stuehufet, blev kamt af 
Lnnet og laa lcenge uden Bevtdft- 
bed. Den tillaldte Leege konftateres 
de fenete at han er uden for Fare 

Desuden flog Lvnet ned i en 

Boglfov paa Sognefogdens Mark 
i Titrntved: Bischof-en brendir. 

III-e sieh-« Leier-ne sam- 
drup, s. Iugnft J Iormlddags 
sehn-des Ins-e Wissens Leser- on 
Madam-de In nnd en M 
M l M M M W 
c. Io- lus W set-Mode 
Im W est W. 

ne N. Christiansen og Frk. Malthe 
taler om Hedningemissionen. 

Medet tæller over 200 Deltagere 

Et svcnsk Bes-g. Ksbenhavn har 
Mandag og Tirsdag,1. og 2. Aug. 
haft Bei-g as Professor Petterson 
ved Bjærgvcerksakademiet i Stock- 
holm med 13 Studenten der nu har 
afsluttet deres Studium med en 

lang Exknrsion til de vigtigste 
Biergvcerler. anen sluttede i KI- 
benl)avn, hvor Selskabet under Le- 
delse as Direktør Jarl med stor Jn- 
teresse besaa Fabrikken »Øresund«s 
enestaaende Maskineri sor Rensning 
as Kryolit Tirsdag aflagdes Be- 
spg paa Polyteknisk Læreanstalt og 
Haaemanns Kollegium 

Festen paa Donner-list Den aars 

lige politiske Fest paa Dannerhøj 
afholdtes Sendag den 31. Juli og 
oar sum sædvanlig stcerkt bespgt 
Festen lededes af »Demolratisk For- 
ening«s Formand, Sagføter Secher 
Jenfen, Sceby, der udbragte et Le- 
ve for Konge og Fcedreland. 

Folketingsmændene Pinstrup og 
Slebsager udtalte sig iflg. »Aalb. 
Amtstidende« under stærkt Bifald 
sog hilft med Leveraab om den po- 
litiske Situation. Eiter Foredrages 
ne oedtoges enstemmigt folgende 
Udtalelse: 

,,2000 Mænd og Kvinder, sam- 
lede til Aarsmøde paa Dannerhøj, 
udtaler deres Glcede over Venstres 
Samlinq og tilsiger Ministeriet og 
Venstre Støtte til Gennemførelsen 
as Venstres Program.« 

50 Arn-s Inbilæum. DyrloegeMøs 
rup iLder kundeMandag d. l. Aug. 
fejre sit 50 Aars Jubilceum som 
Dyrlrme Mørup, der i omtrent 
lige saa lang Tid har boet i Od- 
der, er ifla. ,,Odder ngl.« en an- 

set on afholdt Mand. Han drev i en 

Del Aar med stor Dygtighed Gaar- 
den »Stenslund« i Neder Odder og 
er i det hele taget ftccrkt land- 
bruasinteresseret 

Ny Kroasstemning. Gæstgioer Kr. 
Nebergaard har solgt BordingGæsts 
givergaard til en Vendsysselmand 
ved Navn Tvcergaard for 30,500 
Kr. pro den Betingelse, at den nye 
Eier kan saa Bevilling til at drive 
Geestgiveri og Krohold Bording 
Sogneraad har nu islg. ,,Silkeborg 
Av.« oedtaget at lade Kommunens 
Veboere stemme om Sagen. 

Godt Udbyttr. En Gaardejer i 
Vramdrup, der har dyrket Ærter 
til Andelsfrugteriet i Kolding, har 
islg. »Kold. Av.« avlet 100 Pund 
pr. Pund Udsæd, hvilket er et Uds 
bytte as 750 Kr. pr. Td. Land, og 
en anden Gaardejer, der endnu ikke 
er saerdig med sin Heft, mener at 
have opnaaet et endnu større Uds 
bytte. Det betaler sig altsaa godt 
at dyrke Ærter, selv om Udbyttet 
et enkelt Aas paa Grund as scerlige 
Omstændigheder skulde blive noget 
mindre, saaledes som Tilsældet i 
Aar skal være for Agtrupskovs Bed- 
kommende. 
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Ved Køb as hele Restlageret af 

Lathers Rekortaatokiske shiktets 
set vi os i Stand til at Sælge denne værrlitulde Bog 
for clenubctxdclige Sum at ssc i0mslag eller II.50 i 
Vielskbjnd 

Den oprindelige Bogladepris i Danmark var 9 Kr. 

Bogen er Vel werd at ejc. 
Dsnish Luther-a kahlishiss sen-. 
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morskavsbøger Ior Bøm 

Dytcbillcch Digte af Chr. Richardt. Med Tegninger af danjkc 
Kunftnere. Jndb. 86 Ets. 

Bsrnenes Leg. GaZIle danske Sanglege. Tekst og Melodi med Kla- 
verlodkslsks, Legemaade og Oplysniuger ved S. T. Tyregod 
og O. Thyregod. Jndb. 81.00. 

Historien om Moij Pandckage. Med Træsnit af A. Blum. En 
Bog, der fængfler de allermindste faa vel som større Bism. 
Jndb. 20 Cis. 

Eventyrbogen. Udvalgte Eventyr samlede sm alle Lande, rigt illu- 
streret Jndb. 50 Cis- 

Lækketmuadeues Land. Tegninger for Bøtn as Lorenz Frslich med 
Vers af Anna Erster-. Jndb. 40 Ets. 

Taufe Solfkiu. Tegninger af Lorenz Frølich med Tekft af en Fa· 
der. Smukt Jndb. 60 Ets. 

Fyrttjet Eventyr as H. C. Andersen med Iulsrte Billedet If 
Hans Tegner Jndb. 40 Cts. 

Eu Tut tic Zoologisk Hohe. Billeder og Børnetim for de mindste, 
af Hans Nik. Hausen. Jndb. 40 Ets. 

Dau. Luth. Publ. Honir. 
Blair, Nebr. 
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»Oui« der staat bagved«. 
Fortælling af M. E. (V. Lund). 

J hjemlige Krebse, hvor man Aften efter Aften hat Glæde af 
at hviäe iig ud i ensartet Selskab, vil man kunne læse denne Log 
hsjt. Man vil more sig over wegen godmodig Statut, være 
fpcendt paa, hookdan de mange Forviklinger bliver l-st, andre sig 
over, hvok godt Forfatteken hat set sig om i state Byer og fremmes 
de Ignr. hvor kærligt han fslger en fattig Dreng, og book men- 
i mt han antager sig et saaket Vierte Fine, graue, stibbkndne oq 
added- Folt bslgek hid og did —, men man fowirres doq its-, 
thi gennem det alt anes og works idelig den underfulde Fslelie, 
Gab et hast-ed Raak Stilen nndettiden matt-s, kommer der 
pludfeliq et Hmil fva et lqu Øjc eller et Sus fra et tot-seh niedli- 
isuse Mist-, fau leiser man med Udbytte den hygqeliqe sog ad. 

W. 
theodok Itller. 
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