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Past. Matthiefens Ltsladelir. J 
Anledning af denne striver »Von 
Landsmænd i Udlandet«: 

.,3ikkert er det at de Blastom 
»Polit.« og ,,Efstrnbl.«,« der saa 
hidsigt hat forfulgt ham og ftadig 
forfølgek hom, har bkagt langt 
odiøiere Sagek om samme Emne til 
Ton-L 

En Folge af den 11naade, hvori 
,,Jndre-Mission« f. T· er ved Hof- 
fet, skal verke, at Lensgreve Hol- 
ftejniHolsteinbom er forvift fra Hof- 
fet, og at Paftor Sørenfen ved Gar- 
nisons Kirkc i ".Kbh. — han er Find- 
f. A. S. »Kri. Tagbl.« og bød Pa- 
stor Matthiesen velkomnten tilbage 
fra Fasnaslet —-« nylig ikke fik en 

Orden, han ellers vilde faaet, da 
den 7venske Menighed, fom i ca. 10 
Aar hat holdt Gndstjencste i Gar- 
nisons Kirke indviede sin men Kirke 
i Kbhvn 

Provft Jenaer ved lisolmcnskz Kir- 
ke bar i «Nttd.« vceret ude med en 
— flavifk Statskirketankegang aani 

dende —- Aktikel onl, at Jndre Mis- 
sion ved ikke belt at bøse fig for 
Hefesteretsdommen sdermed regne 
Pafwr Mattbiesen for en dømt 
Forbrnderi Tertter fiq ov mod Gudg 
Love· 

Lnnnedflng. Im et stærkt Tor- 
dcnvcsjr den 18. Juli meldes der 
om over L« Lnnnedslag forskclliqe 
Siedet paa Jylland og Ferne-. Vi 
kan hin meddele om onkelte af dem. 

sorsenä IR Juli. Lynet flog 
i Middnas msd i Gaardeier H. 
Mqu Month i Søndcsr Vissinq. 
Udbnqninaeme nedbtwndte. Lynrt 
tomto en Ko, der drasbtes, bvorimod 
Efeu-us Dattel-, der sad oq malkedc 
Korn. itmtsn Skade tog. 

—- Hillcrød, 18 Juli. Et chjr 
ben- i Estekmiddaq ftaaet over det 
meste af Nordsjælland og med Tast- 

Iia Stvrke over Frvderiksvwrki og 
Gemme-Ean Hvorvidt der er 

sket Nedflaq, kan ikfe konstateres 
entmu, da famtlige Telefonledninger 
til Ast-Muse Græfted og Eskom er 

sumng qutudte. Fra Dorng- 
herred meldes om store Forstyrrels 
set of Telefonnettet· 

—— Aarlyus, M. Juli. Under 
Tordenvefret i Tirsdags flog et Lyn 
om Eftermiddaqen ved Firetiden ned 
i Lisbiekq ved Aarhus og mmte 
Kirketaarnet Lynet tændcke Me; 

men det splintrede Tage-t, saa Tegls 
stenene raslede ned til alle Sidetn 
og ankettede og«saa en Del Moleft 
i Kirkens Jndre, idet en 6—7 Lasts- 
bfælkek blev splintrede. 

Jdet Ltynet flog neb, vilde Guard- 
eicsr Lars Rufens Hustru i Gauk- 

iden lige ved Siden af Kirken! 
netop gaa ind ad Dørem ved detk 
steckte Luftttyk faldt hun imidlertidx 
befvimct om; men hun kom dog hursi tigt til sig selv uden at have tagcsti 
nogcn Skade. 

— Aalborg, 19. Juli. J chars 
Hlog Lynet ncd i Udbygningerne til; 
Serrogaarden »Haven« ved Hørby· 

Statiou Udbygningerne ucdbmsnds 

lti-. 300 Las-Z- Hø brwndte. 12i 

IGrisc indebrændte. Laden var op-? 
Iført 1681. De brændte Vygninger 
lvar forsikrede i Latidbygnistgeriies· 
alm. andforsikring for 60,00() Kr.f 

Løsøret i »Tamuark« for 125,000, 
kämmt : 

— Runda-T 19. Juli. Undcr 
Tordenvcjret i Gaar flog Lynet neb«l 
i Nasmus Sørenser Rytters Guard» 
i Kjelstrup ved Kolind. Hele Guar- 
den nedbrwndte. l Kalv inde- 
brwndtc. Jndboet brwstdte. Garn-I 
dens Vygningrr var forfikrcde i 

»Landbygningrrncs alm. Brandfor-, 

lsikring for 11,()00 Kr» Løsøret i» 
Wistofts Vrandiasie. I 

—- Grenaa, 19. Juli. Lynei flog 
i Gaar Eftermiddags ned i P 
Sørcnjcns Gaard paa Sangftrupi 
Mark vcd Grenaa. Ganrdens tre. 
Udlcenger nedbrændte i Lobet af 
kort Tib. 2 Heste og l Føl 

,dræbtes of Lynet. 
seorsøcr, 19. Juli. Jens Ja- 

tcob Petekscns Gaakd paa Fris- 
lunde Mark nedbrændte i Gaar 
Eftermiddags til Grundm som Føls 
m- af Lt)nncsdilag. i Svim 1 Kalv 

oq noqct chrkrw indisbrasndtch 300 

W» der laa i en Dragkiste, brændte. 
Nanrdcn var forfikret for 29,(I()0 
Kronen 

s-— Nasstved, 19. Juli. Hans 
Han7ens Gaard i Tybjcrglille er 

Tirisdag Estermiddag nedbrwndt 
vcd Lynnedilag 4 Heite, l Føl og 

1 zialv indebrcendte. 

Et vtkldigt Foretagendr. Anmu- 
fen folgt til Englænvcrnr. Holbæh 
19. Juli. Aktieselskabet ,,Aamosen« 
er i disse Dage overgaaet til et en- 

gelsk Konsortium Ksbesummen et 

efter Forlydende omkring ved l 
Mill. Kr. Dei ital være Konsors 
ticts Agt at udnytte de kjbte Arcaler 
til Fremstilling af Tørvebkiketter og 
Ammoniak efter en ny engelsk Op- 
findelse. Aamosen er en ftor Mose- 
ftrcekning, Fa. 20 Km lang og indtil 
4 Kni. bred omkring Halleby Aa oms 

trent midtvejs mellem Holbæk og 
Sow. 

(Senere): De Armut-, iom det 

engelife Konsoktium hat ksbt, nd- 
gør i Fslge ,,Holbæköposten« »ca. 
2500 Tdr. Land, og Gennemsnitb 

«
 

ILOW KOCH-« 

convey-sent 
sehe-Tales 

! For-set 
? Dis-ins cas- 
s sen-ice 

The ist«-ers 
see-sie nnd 
com fes-kahle 
rot-te 

chiicagcp 
,—- 

I «.·- J 
H-« I-« sk« Tck HJ II TI- « 
.«. g« « «· :- »und-k- 

eck-— UM Its- 

cf the 
Tatcs 

Cjixcs, 

M. Is-- ., .- .»-«. 

LsächL .- ps--«I.«. «-«(. 
Jst-sent lCU I-..1·-.»sr 

:o cxtlicrlgth :-:- «....-r!t 

Sc, sic «- ;j··c’-. sie-antaer 
USE-OTTO 

Trav ( r. THIS :..·..T««.:«.«u1y 
cqujppecj Lus- :«"i:«.·: Zc ! .-".m» DILTAI 
Weste-m Linc .- nss »Es-. :,- sk.:« J-«...:7 
selfa plcadam Ujsx 

The r(i-s.u ed i..- Lcshbze t!·-:(1( 

between Onkixl ksrsd Chxcxixscy ans-i 

gut-reiku « -..1--,1. s.t« : wiss pig- 
nalsj i.j! ;I:»" 

, 
« 

The-Essig »W« is- 

For tchxxsm,1sci-s«s. — »r- 

Cu.1«,nrtic« .,«:Ucv .- «s«« .« 

GRETCHng Jknndl 
Newle Wesitern 

Ranlway 
W- 

prisen opgives at vcere 500 Kr. pr. 
Td. Land. Te købte Arealer er be- 
liggende i Ondlø5e, Stenmagle og 
Nidløse Sogne. Det menes, at det 
shele Anlæg, Fabrikssbygninger We- 
regnet, vil komme til at ftaa i ca. 

8. Mle m. Tot msgelske Eelskob 
siges at made over on Kapital Poa 
86 Mill. Kr. 

Hcrdctsgavr. En flor Krebs of 
de Damme-, der i Aaroncs Lob bar 
besøqt Nrcvkonlnnd, lmr folt Trang 
til at ojso de to i Grwfcnsmtd bofatte 
Dunste-, Major Alfrod Rahlnsk nqg 
Csjenemldiroktor for des kongelig« 

« 

Godsor O. Wejsnmnm en Opmærks 
somlnsd iom Taf for den Vonligbed«« 
ou Gmftfribed, lwormod de to Hektor 
altid tmr modtaget Londcsmasno 
To Ilkkalorioix ct af Professor Got- 
frisd Clnsiftcnson oa ot af Johannes 
Lar-«(sn, or i dissse Tage, (5kriver 
»Kr. Tgbl.« af W. Juli), affendt 
til Athen smmnen mod Adresfer for 
at ovorrusmsss do to Horn-r sum en 

-c)æders;«s,mvo. 
siomjtoem der hat« bragt Sagen 

ti! Udsprclseh bcftod of AUUWMVOW 
do, Ziiricl1, Professor El)ler:s, Godss 
vier Johs. Hages, Kasserer Lohmann, 
Forfattcr Holger Noscnbcrg, Pro- 
fessor Jookim Zfovgnuro For-fattor« 
Alex-. Evudftrnu oq xiaptajn Zehactlå 

En dyqtig og energifk Laster 1naa. 

Leere-r Henkitsem Tanne-note ved. 
Nad7l1m, siaeis at Viere. Foruden at 
Or. Heut-Essen daglig pas-set sinl 
Virtsomhed sont Eneleerer ved Kom- 
namens Stole-, forbereder han i fin 
Fritid et stort Huld private Eleverj 
til dlkealelsamen oa Mellemfkoleeksi 
lIlUPlL 

Or. Henritsen underviser Ielv 
sine Elever j alle de nødvendige 
Fan, deriblandt Eproaene Tosk, 
Engelst oa Franjk. Ved det nu af- 
sluttede Stoleaak indstillede Laster 

»Henrit7en 10 Dimittender ved Uni- 
Hverfiteteb deraf 1 til Nealeksamem 
»fom alle bestod, og G, til Mellems 

leoleeksamem hvoraf de 5 beftod. 
,J Fjor indstillede han 5 Dimittender 
ved Universitetet, der alle bestod 

EMellemskoleeksamen Tidligere har 
5 as hans Eli-ver bestaaet Prælimis 

lrukkeksamen ved Universitetet med 

l3 Sprog og med fine Karacterer. 

iAf alle de Elever, Hr. Hentiksen 
Lindtil nu hat dimitteret, hat alle 

tpaa een mer bestaaet Prøven ved 
Universität-L 

! Dette maa liges at væee en smuk 
Prasftation »Kr. Dabl.« 

Et yakeligt Tilbagetog. Hr. Sa- 
»bkoes Anat-eh paa Begildgaakd Hr. 
Sabroe er nu alle-rede paa Tilbw 

;getog i den nampaane, sont han hat 
Hudledet mod Forstander Mollerup 
oa suftrn paa Bøaildgaard Tet er 

rimeliavisis aaaet on for ham, at 

han atter denne Gang hat fortsbet 
fig; men hans Flugt fra jine Ord 
er rigtignok ved denne Lejlickhed 
saa ynkelig oa ubehcendig, som man 

sjeelden har set det far. 
Forleden Lørdag Aften holdt han 

et Møde i Kjellerup, og her begynds 
te han natukligvis sont fædvanlig 
at forherliae sig 5elv i en uhhggeH 
lig Grad: dette har imidlertid minis 
dre Interesse Men He. Sabroe hat-( 
fom belendt beskyldt Fku Mollekup 
for at have blottet fi.1 over for-Tren- 
gene, og mere interessant er det 

derfor, at han forleden — efter 
hvad ,,Kjelletup Av.« meddeler —- 

søate at bortforklare disfe Ord der- 
hen, at han tun havde villet bessyls 
de FruMollerup for »fjæleligeBlots 
telfer«. Det var tun den overdrevne 
Religiøsitet, han havde villet pro- 
stere imod. 

Dei turdcs dog være et Spørgss 
maaL om denncs tarvelige og uals 
mindeliq kluntksde Volke vil sri Hin 
Sabroe for at taqe Anfvaket for 
sine Sigtelset. 

Gylling Frirkes Altertqvlk er nu 

med stor Dygtigfhcd og Omshu re- 

ftaurcsret af Dekorationsmaler P. 
Nabbech, Kobenhavm faaledes at 
den nu fremtrwder i jin oprindelis 
ae Skikkelfe med prægtige Farver 
og æate Forayldning. 

Tavlen er ifl. ,,Aarh. Amtstid.« 
km 1688 og er 7 Alen hsi og 7 
Alen bred med meget fmukke Uds 

sitt-ringen Kristus paa Kot-set am- 

qivet af Maria og Johannes dan- 
ner Midterpartiet. 

Katolsk Hospital i Beile. Der 
hat i de fenere Aar san oste vætet 

tht »m, at den katolske Menighed· 
vilde vpføre et Hospital i Vejle, og 
Plane-n bliver nu realiseret, striver 
»Vejle A Folkebl « « 

Tot er befluttet at opføre Ho-v 
spitalet i Hauen Øft for den store« 
nye Skolcsbyqning, ogHofpitalct bli- 
ver paa 30 Sench Hospitalct bog-. 
ges med en sent-re Udvidel7c for" 
Lie. Eidft i Scotunstr Mannde 
begyudcsr man at byggcs ·-g sjsspiss 
talet Ventes at ftaa fasriigt til nas- 
fte Este-man Sygeplcien overtnges· 
af IIImsinSøstreno fm Belgiews 
Pfunerer til dvt nne Hospitql er udsI 
«---.«««—-i: xs iirkkitekt N. Christoffek« 
ssns 

« -’-».s’u!«e-t staar færdigt· 
nimm- -nmc at kunne paa—begynde« 
Opfe: .««.-« II en ny Kirkex derimod 
er des wiss-u- jkke««««-k)eftemt, om der 
ogsan Tal ovføres en PrwfteboligJ 

Høft vcd Nat. thrnipsssrø er soml 
bekendt en vanskclig ’-- re at faa; 
til at følges med bit-m rra Markmi 
En Landmand fra Fiigledckantcn,! 
der fmr est ftørre Art-at med Tut-- nipåssm bar if1. ,,Fialb. Folkebl.« 
for at Tikre 7iq kørt dcst fammen uml- 
Nattm J de sidfte 2—8 chtter 
fiktive-I LU. Juli) er Mandfkabet 
rykktst nd om Aftean oq san bar 
man ført fammen hole den me! 
Sommernat. 1 

Pan Brrlcndcsward uq Vi7kingc-. 
qaard kam man ngfaa Frøet sam 
men am Ratten, men her tærfker 
man dct naa Dampmakkine med det 
saItunc. 

Tot give-r ka. 2000 Pund (a 23 
—2-1 Øre prr Pd.) pr. Id. Land. 
Saa dcst aiver Elillinger. 

Inkkcrfnbkikstofkktkrne Udvali 
act, Tka arbcjdcr for Anlæg af en 

Zulkcsrsabrik ved Solln-L hat« paa 
en Sonvcsndclfe til de danske Sus- 
kcrfabrikker modtagetMeddelelfc om, 
at Mstnrrlscn fremden-s ikke er til- 
bøjcsliq til at deltage i Anlæg af en 

Zutkisrfabrib de alle-rede eksifterende 
Fabrikkcr kan fremstille mere end 
Landvtsk Vchov krævcr, og det ikke 

kan nun-s for lønnende Virksomhed 
at fabrikere Sukker til Eksvort her 
sfra Landet Der Vil nu ifl. »Holt-. 
1A. Dagbl.« fsrft i August bleve 

afthldt et Udvalgsmsde, hvot der 
«vil blive taget Bestemmelfe om, 

hvorvidt man fkal fvrføge en Sam- 

Jmenklutning med Udvalgene frq 
Gørlev og nge anaaaende Oprets 
tesien af en Aktiefuklerfabrik, base- 
ret paa Ekssport og uden Rassinas 
deri. 

Mindesmætket for Svmd Diss- 
bto. Efter hvad ,,Fyns Tid.« med- 
delcr hat den af Andelsndvalget 
iværkfatte Jndfamlina til et Min- 
dcsinækkc for afdødc Trafikministet 
kasnd Høasbro indbragt over 6000 
Kr. Der er nedsat et Udvalg til at 
ftemkomme med Fokslag om, hvoki 
ledes Mindcsmærket skal verte, og 
lnmr det ital staa. En fka anden 
Zide ivækksat Jndsamling til en 

Mindesten paa Svend Hsgsbkos 
Gran hat indbragt ca. 1000 Kr. 
Stmen ventes reist i Lobet af fort 
Tit-. 

Judebrændte Kreatur-en Mandaa 
Affen 14. Juli er Gaakdejer An- 
ders Billeg Garn-d i Sædinge fulds 
stwndig nedbrændt. Jldcsn opftod 
i Taget over Stalden og bavdo i et 
Nu omkpændt hole Guarden. Der 
indebrændte 7 Wer, 1 Tyr, 11 

Spin, alle Nedskaber og Mafkincr 
samt Størstedelen af Jndboet, Fior- 
kmscst oa det indavlede Martin-. 

Frue Ast-fes Spir. Den af det 
den 2. December 1910 nedsotte Ub- 
valq afaivne Bctænkning angaas 
euch Frue Kirkes Spir er den 17. 

Juli bleven offentliggjort Samtlige 
Udvalgets Medcemmer er enige um- 

at paafkønne den Osfervillighed, der 
tm-- givct sia til cKnde msd Tilbns 
dct om Spirets Genrejsning, liges 
Tom hele Udvalget ogfaa messen at 
nmn, hvor en saadan Offervilligi 
hod vifer fig, fra den anden Side 
lw ftrække sig faa vidt fom muligt 
for at imødekomme Gibt-ten Men 
Flcrtallet inden for Udvalact Wam- 
kier. Mackeprang og Paulli) hat« 
doq ikke ment at kunne anbefale, at 
Gaven modtages 

Udvalgcts Mindretal (Dybdal vg- 
Nnrop anbefaler derimod at mod- 
tams Gaben. ( 

Billig Rundreise Excursion 
til det gyldne District as Montana (Tane Valley) ved 
Culbertfon afgaar iørite og tredie Titsdag i 
hoer Maaned. Den førfte afgaar den fjerde (4.) Juli 
paa Gteat Northern R. R. 

Opdyriede Farme kan købes billigt i Dane Ballen- 
Montana 

Tansk lutherik Kirke og Præst tilhørende Den for- 
tan-de dankte ev.-luth Ritte. 

Tane Valley hat aldrig haft »Crop failure«. 1910 
som var dcst tørreste Aar, hole Nord-Besten hat sendi- 
dar der dog mange, som sit en qod :’(Vl. Man-ge hat 
aolct 40 bu. Hvede per Acri-. 

Om Te er i Markedrt for at føbc Dem e: godt 
Faun-Him, da koni og besøg os nu, da Ilolen grot, og 
Ui oil vife Dem noget af det bedsie Fakmland, som 
findps i Besten, liqc ncd Jornbancr og Vyxsr og godis 
»Marketgs« i dct danfte Zettlement, Dass-.- Balle-y. 

have valley can-l Zompanzu 
Sam J. Fryhling, 

Vor 175, Culbcrtson, Mont. 

Jubilæums skrikt 
Trinitatis Licminariums 
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Skalen bcgyndct sit 33te Skoleqqr den Z. Okt. 1911. 

Grundig Undervisning tilbydes i folgende Afdelinger: 
Not-mal Tom-se for Uddannelse af »teachers« i »public Schools«. 
Parochial Coutfc for Uddannelfe til Lærergetning i danfke Re- 

ligionsfkoler. 
Academie Tom-sc forbereder til Universiteter. 
Preparatory Cum-se forbereder -til de andre Afdelinger. 
Commekeial Dept. giver praktifk Bogføring. 
Afdclinger for Begyndete i Engelste giver særlig Undervisning til 

indvandkede unge Mel-nd og Kvinder. 
Stolen bar nye Bygninger opførte 1910, moderne indrettet 

med Los-, Parme, Badeværelser etc. 

Betaling er 31800 per 4 Uger. 
Jndsendelse modtages, og nærmere Oplysning gives af 

Forftanderen 
L· A. Luni-sen 

Katalog 7csndes. Elk Horn. Ja- 

K Uventexjh «« 

F remmedeh 
kannst-on os han« Emtru vat- notop i Pækcl mail at » 

zu til Bot-l- tagemie til Tal-Its mokl on kolcl Akten-mad, I 
i elet stimme nong ggmlo Venvek kom Its-tende. 

Man den gode Kouo var stillingon vol-sen — takltct i viere hande- »New Perkcotion Oü stov0«. 
I et Øjebljk var »St0ven" tiunclt, og heudes Gmstek 

havde Umppe taget sæde pas Veran(1aen. kør et vakmt 
Msaltid stod pag Bokdet —- Prjkatlellek, -I«Jg, steigt leslh 
Prsnslkbrød ox Kakko — og Værtjnden selv san krisk og 
net Dom om lnm slot ilclte tun-do vætset i Icøklkenet 

llun Runde umuljgt have over-kommst det med et 
Sammeldsgs Kommt-. Du »New I’ekfectjou" er den hur- 
tig-te, letteste os bodste Kogoovn pas Markt-der 

l·’-bt·llceket mal l, 2 og I Brot-desse, 
mosl lange Tyrlcis-blu omilloketle 

· k t s lit l ff t. T New Pcr ttongxsfkskkmsxm ki- » 
« »g- 

« ·««LI VII-« Zwka HERR « 

st- a o- v. Oll coekfstovcy aåolgesyovonktsz aller skklv tll ast— 
met-to Ase-stu- sol- 
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