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To Tages Tordenveir. 

Talrige rynbkande over the Landet 

Lyn og TordeneriGoar ogiFor- 
Haar-s, striver ,,Jyll. Pst.« af 30. 

Juli attek jaret ben over Danmark 
og dar nindt om tcrndt Blus paa 
Goal-de og Ouse og drwbt Heftc og 
Kreatuten mens Haglene, der de 

fleste Sie-der bar vckret i Folge med 
Roma-w bar jlaaet Sei-den ned paa 
Marterne og anrettet megen Stabe 
paa Euch og i Hanerne Jngen 
Del of Landet synes denne Gang at 
vasre ganet fri: overalt — und- 
tagen Vendsyswb der alter fvnes at 
ver-re sluppet billigft -- hat Uvejket 
tafct beggc Tage-, og ogsaa denne 
Gang him- Ltmene shift og her taget 
Menneskclin 

En lang chkke Telegramsmer stil- 
drct Uvejrets Enkeltheder. Vi med- 
delet eksempelvis folgende to: 

V ibotgt Stuehufet til P. Han- 
sens Gaard i Bisballe i Lysgaard 
Sogn nodbkændte i Gaar vcd Lin 
nedflag. Ligeledes nedbrændte ved 
Lunnedflag Stuehuset til Einende 
sens Gom- i Weit-um: Eierens tyves 
aariqe Dattel- og sekstenaarige Søn 
mmtes of Lynet og var bevistløfe i 

flere Timer 
Range Faltiagaard vod Ulstrup 

nedbrasndstc igGoak fuldstcrndig ved 
Lonnedslag LFKalve og nogle Zvin 
indebrændta 

J Formiddags antwndte Lyneu 
Mollemp Skolcn Hom nedbrændtej 
og en Ejendom i Vindum nedi ( 
brændte ligeledes i Formiddag84 ved Lynnedslaw Hulct bcboedes as 
to Familien og en of Veboerne, N » 

Jakob en mmtcs as Lynet, men nie-I 
ues ikke at ville faa varigt Men 
dems. 

unvngnmgernc til N. u vort; 
stmsens Goal-d i Hsrup nedbmsndteY 
i Momes vcd Lnnned lag ! 

Vorde: Ganrdcicr Gans Christen- ! 

sen NaTk i Darum blev i Momes 
dkwbt of Lnnet, da han var gaaet 
nd for at Te ti! nogle Beste En ch- 
nesstcsdrmn fandf Lkget, som var 

sstrmt forbrændt. Den drwbte var 

80 Am- og efterlodet sig Enke- oa 
to VIm 

St. Thomas Hann. 

..Jyll. Mt.« bar modtaget Fol- 
sende: 

Tor er en Sau fromme i denne 
Tib, som ganth vist tun dreier fis 
om Ilktietegmng men Tom dog hat 
den allerstsrite Jntereske for alle. 
Tet or der saakaldtc Vätindiskc 
Kompagni, fom fkal se Lyset og gsrc 
St. Thomas Havn til et Centrum 
for den Handel, Tom vil opstaa ved 
Pmmmaikdanalens Aoabning om et 

Pat- Aak. St. Thomas Havn er be- 
kendt for a: vaer den bcdste og bebst 
beliqgende Havn i Veftindien, og at 
den tillwrcr en lille fredkommelig 
Stat ger, at den netov v;l foges 
as de store Nationen Den hat jo 
bit-til vasret den meft benyttede 
Gar-n dewvre. oa naar den nu for- 
synes med Doktor-, ftore Kuloplag 
..v., o«s.v., vil de søacnde Skibes 

Antol fordobles adskillige Gange. 
De Herren der bar faaet Monopol 

wvvvmvs 

overdkaget paa at udnytte Havnem 
bar gratis givet dette til det vest-. 
indi·fke nompagmä saa at alle de 
ondc Tungers l.ldtalelsc'om, at de 
tun vildc tjenc paa det, og at det 
jkulde gaa til Udlandet, hat altkaa 
visc sig at være ten Saat Mem-ZU 
shvis Dygtkghed og Hasdcrlighed er 

absolut anerkcndt af alle, ynr lagt 
sig i Selisn for at nctop danske 
Mænd og Kvinder kan faa Andel i 
Æren og forhaabentlig ogsaa Ud- 
bntlet af det vestkndiske Kompagni. 
Strafe tun der felvfttlgelig ikke 
komme noget lldbytte, da der fkal 
btmges o.1·.v. først, mcn drsbedre vil 
det forhaabentlig blivc Tenere. 

Da dct i sin Tid blcv slaaet fast, 
at vi beholdt Lerne, ftartedes der 

logfaa den Gang et vestindifk Kom- 

Ipaqni. Forfatteren til disse Linie-r 
Iteancde sig da for«noglc faa Tusinde 
Hirt-net og affkrev dem ftraks fom 
antagelig ikke given-de Udbytte; men 

et Vor Aar efter gik Aktierne uden 
scvrligt Vederlag over i Øftafiatisk 
Kompagni, Horn nu staat i 138 og 

zgiver omtrent ot Udbyttc af ca STI- 
jaarlig; Ihele Udgäften var alt-ou kun 
!ingen Ncnte i et Par Aar. Te emi- 
Fcient dyntige Leder-es Nat-ne borger 
for, at alt bliver gjort for ast staf- 
se riqeljgt lldbytte, og naar hertil 
kommen at det er en national Æresi 
sag at faa disse Planet gennems 
forte, saa tror jeg at være i min 
gode Net, naar jeg beder enhver 
dnnsl Fwinde og Mand, som kan 
det, at tage sin Pakt med. Gar man 

ikle Tusinde eller Hundrede Kronen 
saa kan man sætte 60, ja 20 Kro- 
ner ind vaa Sagen. Man sige flie: 
Ja, det lan jo væte der samme, 
om mine faa Øre kommer med, del 

forflaar jo dog Elle nagt-II Nei, 
mange Bækle fmaa gar en stor 
An, og lad oc- derfor alle, Tom føler 
oLs som da«nfle, være med til at get-e 
det knuligt, at faa denne storslaaes 
de Danke gjort til Virteligbed ved 
dansle Benge. Manne mindes- 
lworledes det Store Nordisle Tele- 
grafselskad som vi.st ofte giver ca. 

ZU UCI., gil over paa udenlandsle 
Hænder for den allerftørste Tel, da 

vi"her lyjemme intet vovede. Nei, 
Jad os alle aaa med, gsrende et 
»ftsre ellet mindre Jndjtud, saa vil 
»der nol blive til Ære og Gavn for 
Tanmart og os felv. 

Mandel-T den 30. Juli 1912. 
Otto V Lassen, 

·Overla-ge. 

He. Neergaard i Edeln-it 

Et langt Mede. 

Finansminjster Neergaard holdt 
Mandag Aften den LU. Juli Væls 
germede i Ebeltof1. 

Ministeren udtalte bl. a., at vore 

’Ztatsfina1:ser nu efter lange og 
sviere Anftrengelser maatle siges at 
vasre naan i Hann. Alt wdede paa, 
at de Beregninger og Overflag, 
hvorpaa de nye antaegtslove var 

byggede, vilde holde Stil, faule- 
des at vi bedre lunde bestkide de 
nuvcerende Statsfornodenheder og 

flaffe Penge til de Reformen hvis 
Gennemfsrelle stod paa Dagsordes 
nen, og blandt lwille shan i spkfte 

sRække vixde nævne Enkeloven og 
Retsresformem uden at gaa til nye 
Lovc om for-gebe Skatter eller nye 
Laanelovc Dog krcwes der fort- 
satte Vestrwbclser for Besparelser i 
Zimshusholdningen og forstandig 
Økonoimi i alle For"hold. 

Angancnde Forfatningsspørgss 
manlet udtalte han, at der angaas 
ende den taktiske Fremgangsmaade 
csndnu ika var taget afgørende Be- 
-s"lutn-ingcsr, men han ansaa det for 
giveh at Landskhingsvalgretten it- 
fe knndc bngges paa nogen privi- 
loqeret Stilling for Jndtægt eller 
Fortune 

Moder vsar besagt af godt 300 

tVælgere. Venstremandem Sagføs 
rer Alfrcd Nielfen, valates med stort 
Flektal tjl Arman Fra Opposi- 
tionens Side var mødt bl. a. Fol- 
kethiugismmtd K. M« Klausen og 
Zocialdemokmtrrnes Kansdidat i 
KredTen Lærer Stilling fra Aarhus. 
Fovhandlingerne drejede sig væsents 
liqft om de nye Skattelove. 

Modet varede sfm Klokken 714 
til 12y2. 

J Livsfarc pna Limffwch 

En Sejlband kasntret 
under llvejret. 

Fisker Qle Tamsnaard af Thi- 
Jsted tog Sonng Eftermiddaa nd 
von en Sejltur med fhv. Rebslager 
Arelsen og Instru. Midt under Tu- 

lren beayndte det at trckkte op til 
?Uvejr, og Damsgcmrd bjasrgede der- 
for ftraks Sturspjlen da Ztokmen 
tog til. vilde kmn ogTaa bjæme Fak- 
ken, men kunde ikte faa Skødet los-, 
oq idet hnn stok Haanden i Lommen 
for at faa fot i en Kniv til at stre- 
re det over med, kcentrede Banden. 
Axelfen kom til at staa paa Masken 
og holdt fig fast ved Rælingen, me- 

donss baade Fru Axelsen og Varus- 
gcmrd maatte i Bande-L Damsgaard 
kom dog ret hurtigt op iqen og 
sit Frn Arelfem der allerede vor 

drevet et tille Stoffe dort fra Baa- 
den, tmkket op paa denne ved Hjælp 
af en Bands-hanc sog den qnmle 
Mond maatte nu i nassten 3 Ti- 
mer sidde wærs over Banden og 
sholdc de to andre fast. 

Ta Qlotten var m. 51X9 blev de 
heldigvis optaget af Toldjollen, i 

-«twilt’en Toldassiitenterne Nyborg og 

»i!kat·11jassen tom seilende fra Bild- 
jsnnd Te opdagede i Folge ,,T’l)ist. 
;A· Av.« den tasntrede Baad et Styl- 
Jke paa den enden Side af Silstrup 
Doved Man kan fige sig felv, at 

Hde tre reddede var meget forkomne, 
da de kom ind i Havnem og at de 

Jhurtigst muligt blev bragt hiem og 
Ti Zeug. Tagen efter befandt de sig 
Idoq ester Omftasndiqhederne godt. 

Uddybninq i Nil-sum Find 

! 
l 

t 
t 
) Thoröminde, 27. Juli. Ve7ejlingss 
;forholdene i Nie-sum Fiord ladet paa 
Immme Steder meget tilbage at In- 
sste, og i altfor mange Tilfælde et 

JTitsandinq en ftor Hindring for 
;Fjordeiis tldbyttelTe baade af Fiskes 
He og Lodsejere Navnlig er det galt 
jved Fiordens Østside, lhvor Fovbins 
jdellen mellem den Toataldtc Jndre 
HFjord eller Lille-Dy«bet og lelve 

IFjokden er meget dontlig. 
Paa en lang Strækning —- »Fort- 

geløbet« —- som benyttes of Fisteks 
ine, er der saaledes sket faa stor 

I H C Tractors forvandler 
, 

Udgift til Fordel. g 
Furmskllconomi bis-stunk ausn- i usw-re pas Uti- 

giluik ssml in umlge til højts Frist-n steine- Avl kom- 
mer nol( engen-g, tut-n for Tickcen got-Mist del om It 

small-ringe- dcsn misclnuslige Avl cui-d dest thinde mu- 

ligts Ums-sy- 
De ums-su- Uclgjlttsr pag kamst-n est for at fut- 

.l»rds«n tilde-wär lot Ast-den« og «i(len It leu- deu lud-tot, 
taxksltøt og ltpkt til Mutle Eli stor Oel at diss- 
lcan formntlltss til Forelel as csn 

I H C 
Kerosenescasoline 

Tractor 
PlsjninkzJ »Ob«-I « 

og llqunln udsskes i 1,-l0 
as Titlkn aus-d m l. c. Tut-tot in und-m lud-tas- 
mlmjns end set Aar-l Beut-, sont wilde ltkkves for 
at ucllons Arlmjclet i san-tm- ·1«l(1. Dtst et billigere It 

lot-usi- m l. kl. (’. Tunku kntl at leje Fall og Heim-. 

I M livllltsn Slcle sagen end set, sa- spaket ca l. Il. c. 
Tun-tot fr- 1J2 til Ljs If Utlglstea vecl Tllbokedslsk 
ss Jordan- 

, Eis l. H. c. Tut-tot sjk de jvtise Udslitspostek 
— Boote-h Tasrsluilng og Kittel tll ca ten sagst-L 

pas-; --««'.!«t·kk. «-« s-·W—- s -«:·’«-— 
-- ..-·- ·-- ,- .«.-.-· 

-·-·- 
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bit-don- Swlen grot, og »He-r cltsn » lcørt til llyen 
les-n M Tractor lsrugiss lil mange« umlrc Tink, o i 
ostlsnsrt Øjtstmcl spaka den Titl. Pengcs o rbefda 
Don knn litt-ges- tll at pumpe Vaml tll fweist-Min- 
-an« Uns-mitk, lrmlclce ’l’n-rslc(«- ..lntsltinck’s, ,,Slike(l(llng’- 
og »sln«lllng«-Klasl(ine«r. Den malen slutskek kloklcisklse, 
linker Email, got- V(sj»l««-jde o. m. s- 

l. ll. c’. »"l’msstok laws i korsktslliqts blodolltsr o 
i lZ. 15. 20, 25 »k( 45 llpstsslcrafls Not-relat- ti 
lsrusz Hut owns og ums-s Famil-. 

l. H. (’. lintltmaisklnw til alminclcsllg Bku Inve- 
i isllss Størkolstsr km l lll 50 Its-tm Kraft. lctm 
nagt-— til at ums-e Var-cl, save Ums-Ido, allbe, mtle 
»k- knlnsek In isn Bkug i Viel-kahl Mslle ellek Pa- 
lsrfl(. Rat-sog og ais-kamst- Oplysnlnq lcnn has bot 
wahka l. H. c. lolksl Hundlsnde ellisr bo- 

Iutorastlonsl Ums-M Co. of kam-ich 
usw«-! 

wes-m U. s. A. 
l. U. c. cplysslnssdutesu 

Dem But-onus 0p w et- ct give quil- gode 
Vink l Rastles- si be re Rimsing- llak De aoget 
mkllgt R syst-mal nagt-ende- Jonlbuack. Avlssoks 
hoch G alng ellek Gall-c. m sktiv tll l. U. c- 
skkvloe Kurs-u Unwetter Mög-, Ums-km Ill. Z 

«Tilsansding. at der kun er faa Tom- 
Umer Band. 
Z Nu, da man bar faaet Sandpums 
peresn til at arbojde ved Mindeløs 

Thet, vxl man søge at made Bod paa 
disse For-hold, og der er hos Fi- 
skcre og Lodscjere tegnet et Beløb 
of 1200 Fir» bvorfor Fjorden i 

ISommer chil tcddnbes. Det er der- 
hos lykkedcs ved Jntødekommenhed 
fm Statt-n at lejcs Sondpumsperen 

«paa BetkngoFe af, at man betaler 
JPctrolennL Ilrbcjdsløn til Mand- 
««skab(st on forholdsvis Andel i Slid 
pcm Materie-l Skibet vil faa tage 

Zfat Am fort -Tid, ncmr der ikke more 

«fkal arbcsjdes ved Mindet. 
Man ankam-r for det tegnede Be- 

«lø«b nt knnne faa oprenlet et Seil- 
Llølb n- co. 53000 Fods Længde, Og 
'ad Aan Mute-Z Arbeisdet fortfat paa 

tandrcs Steder i Norden. ; 

Studentetmsdct ved Huld. Vi-» 
borg, Bl· Juli· Dei nordifke Stusj 
denjersGymnennst-Mode fortfattes i, 
Ganr Eftcriniddngs ntcd et For-I 
handljnasmøde om Medlcmsbladet« 

iog O!·nan:«·ationen: fra flere Si-; 
Ider foreilon man, at der skulde væsl 
lkc MS sok Poiitik i VIadet »Na-· 
Idens Unndoxn«; mcn særlig Nor- 
mændcne og Finnerne tog til Orde 
mod Forslnaet Efter en længeres 
Diskussion vedtoges det at give 
Plads i Vladet for sociale Spitgsi 
manL der ikke i noget af de nordistet 
Lande csr gjort til politiske Stridss 
spornsmaal on ikke maa onles for, 
at de vil kunne skade Finnerne is 

»Im-es dllationalkmnu i 
J Aftes var der Oplæsninq afj 

Professor leh. Andern-it Ved For-i 
middnaiksmødet i Daa mlte findt phil. Illolf Picning af .55cslsingfors« 
om Finlnnds Nationalkomv. J Glis 
termiddnq var der Udfluqt til Jus-i hof, lwor Pastor Lund afVium toltc» 

Tsdcifattx Firm, Vas:cch"ef, ZXMJ 
v. Elben er afgaaet ved Tødem 81 
Aar gl. Han deltog sont Løjtnant i 
dcsn førskc Hlessvxgske Krig og uds 
ncwntcsk Erneer til KaPtajnz i 1870s 
tmadte han ud as Herren og blev 
chsrjnqonjør vcd det sjællandile 
Jcrnbanescslskasb for 1885 at Man-« 
me le Bancchcf ved Ziats«banerne.« 
Afdødo var Flommandør as Tanne-- 
brog og Danncbrogsmand. l 

— Institsmad Theordor Voyen i- 
Randisrsz er forleden afganet vedl 
Tit-den, 82 Aar gammcL Den usw-. 
de, der stammt-de fta Kluge, tom i· 
en ung Alder til Rand-ers og Mahle-, 
rede fig scnere i Møllcgadc, hvor han« 
i en meget lang Aarrcekke drev cns 
betudelig Landforrctning. Justitsi 
raad Boysen var i Folge ,,Rand. A. 
Av.« stærkt tommunalt interesferet" 
og røgtede med utmsttelig Jver de; 
mange Hvem hang- Medbokgcre bess 
Inn-Oc- -l)am; i Byraadct, hvor han 
sad : 25 Aar, udfoldede han en« 
mangesidig og betydningsfuld Bitt-F 
somhed; han var desuden j en lang) 
Vlarraskke Medlem as Fokiigskoms 

«mi-:.fionen, og i Stydcselskabet var 

hup: i mange- Aar Formand og ved« 
jin Død Ærcsmedlem J de sidste" 
Aar bandt hans stasrlt nedbrudte 
Hollired ham til hans Hjem 

« 

Frimeniglicdopmstetuc. Kultus- 
msxcislcriet hat udsledt fslgtsnde BeL 
lexxcxtgørclch 

Paa Tllcmistcrjelgs Furcstilling her 
jungen difaldet, aI Der meddech de 

P1·.1·ster ved evangeliTlilutherske Friss 
nquheder, der i Henhold til Lon« 
as l. April 1911 hat Bjjtoppens 
Tilladclsc til at holde Gudstjencfte 
og i Forbjndelfe henned at udføre 
Tmb og forrcttc Altcrgang i Falke- 
kirtcns K.rfcr m. v., Tilladclspe til 
at berrc den af Folkekirkens Prass· 
ster benyttede Præstedragt «« 

i 

Lvekfaldet af en Tiger-. En Ti-« 
got i Eirkus Ciniselli i swbcnhavn 
-huggede under Forestillinqen foer- 
dcn Asten en Klo i Haandcn paa 
Dnrcstæmmerem der fremfsrte Dy-, 
rem-. Monden fik sig dog revet los 
og fik Tigeren drevet ind i But-et, 
mcn maattc i Folge ,,Niget« derer 
cer lkyndfomst paa Kommunehospis’ 
kalpr for at blive forbundet. H 

Telegtammer til Bestiudieu. Fra 
l. Aug. kon der mellem Dann-notif·l 
og de vestindisie Øer St· Croix og ( 

St. Thomas udveksles Privattele-" 
Irammer i klart Sspwg Cikke KodesH 
Mag eller astalt Sprog), der be-· 
fordres i Nækkefsølge ester almindes 
lige Telegmtmnet og Presfetele·· 
Kammer-, og for hvilke der tun et- 

lasqaes halv W. 
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Farmlaud til Salgs. 

Opourkodc Den-Ju- : I Pchr a; Eva 815 ri« III-(- per Acke. Nær 
oed But-r og : Uns-(- ssuxistc Ecxxlvmomcr nie-d Skolek og Kickek, 
Telefonlinjer og dcgitg «J.s«os"lls.sv(sring 

V: fnn wie Ton-. 7s:.:·:1«d: Land m sa. god m Høst fom der 
finde-J nogcst End-:- : N. Tok» ijljjgcrc 1r1 er ensd paa no- 

get andet Sied. 
Vi ejer selv flcrc vodrirkekse Jnmun Ton-. v vil 7ælge paa lebte 

Betalmgsvjlkaar Tot r·! rusrcs tx: Tore-:- Rordel at se os, fsr De 
kwber endet Stein-» 

Landcst disk-s Tom Erit, Osten Tsc few-r lejcr exk. 

Beføg eller fkkiv til 

Frcd W. Fräs- 
IT U Ul! 

s Fjrst karokkm Vnktk Cionnmsdex Wurz- Cp, N Dak. 

Etuisser W 
. 

lknoisns IV spannt-ist« 

Uundervjsning i alle- nlmjnilcs- 

, ljge skolefag. 
E Speeielt Kursns i B()gt";)1sj11k.s. 
« 

specjelt Kursus i stenngmss 
og Maskinskrjft. 

Evgelsk kot- Indvandrcscles. 

(Dag og Akten Kltrsus.) 
Musik. 

(Violia, Piano og Sang-J 

Jl·-lc«nisk Tegning. 
csAften Kursus.) 

l’n(l(--t-vjsning i Religion. 
l’n(Is-1-vjsnjng i dtmsk sproß 

ug Littemt11r. 

l«’0redmg af almjndolis III- 
wiss-Ase 

» Hymuastjk 
skoleamset aabner den Z. September 
Undensisnisg er km PLOO til 8600 for like Usstr 
Kost og Vnskelse csk P14.00 kot- Are Uger. 
Luther college er en kristelig skole og sl Untier- 

visnjng et- gnmdig og møder Tidens Kund 
For videre 0plvsning, skriv til 

LUTIIBZ COLLBOB Rat-ine, Wis. 

Was-W 

IMKBAAZDT 1 EJIWIH 
Dr öjrnopostille It Rom Nichts« 

EU del Aar-ang- korte Prasdikenesk stilet onst-US til Est- 
men com vgl ksn tjene til Opbyggelse for Illo i Eis-met 
Itoke og sma. 
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Dmss Lllcks PUBL. soll-I Ists-. soff 

-W--------------------------------- — — — 


