
Danmark 

Daumen-is Afholdsfokcuinsö 
Aarsmsdr. 

Resolutioner. 
Aarsiimdet i Ningstcd sluttcde 

den 23. Juli. Laster Rasncusfeni 
Juul, System indlcdcde iflg. »Kr- 
ngl.« en Forhandling om Vorne- 
afholdskarbejdct. Eiter en lasngere 
Diskussion vedtogcs folgende Re- 
folutiom 

-,Aarsmødct billiger-, at Bladct 
»Den lille Folkcvcn« ophører at 

udkomme den l. Januar 1914 og 
henstillcr til Udvalget for Bøkneafs 
holdsarbcjdct at spgc Artikler om 

Ædkucliglnsdsarbcjdct optaget i et 

eller flere of de bestaaendc Baruc- 
blade.« 

C. Johannfcm Priorit, indlcde en 

Fokbandling om Afholdsrestauras 
tioncrnc og mrvuede forskellige 
Kran, sont man but-de stille til dis- 
se. 

En Forbandling om Afholdsbcs 
vasgclscsn og Alkoholindustrieen, iud- 
ledct as NiclsensVig, Valby, flatte- 
de med Vcdtagelsen of følgende Re- 
folutionz 

,,:1arsnmdct udtalet med Hen- 
blik pna Ajhgldsbevægrlsens Stil- 
ling til Alkotiolindustricn, at man 

nu iormcsncr. at Tidcn er"inde, da 
Aftwldszbovwgclsen bør stigøre sig sra 
ol Samkvcm med Alkoholindustti 
i Tanmark og opfordter derfor faci- 
vel Agitatorernc fom Bestyrelferne 
for de Male Fokeningcr til i den 
kommende Tid energisk at arbejde 
int, at Afholdsfolkcne nu vcndet 
den-s Fokbkug of ftottcfki Llfortcr 
og lignende, baade ude og hieni- 
me, fra saodanne Virksomheder. der 
tillige og hovedsagelia spekuletek i 
Mholdstmfikken i Daumen-U 

Eiter at der var vedtagkt en 

Tat til Aalbokg Amts Landbofores 
ning, fotdi den havde banlyft alle 
stærkc Dritte fra fine Dnrikumz gav 
Fokmandcn en fort Meddelelse om 

Forbitdsfpørgsmaalet Til Msdei 
sted for tin-sie Aar valgtes Ksbeni 
havn. 

Pan Aibolbsskonqrcslm cis-umla- 
tcs Elmts Jolmnnspn under livliqr 
Hanndllav til Forli-and for Dom-d- 
belmrrllm Til Oovcdbeltnrrllesmods 
lommvr nennt-lutes mild jur. Hei- 
ltsltsn mcsd 374 Stcmmer. Falle- 
titmssnmnd L. flviss misd 872 Kun- 
kellircmd Scliiøitxslsliristmien misd 
342 oq Lwae Ottoan med 211 
Stemmct Dort-ite- bavde Frl Hel- 
aa Jenseit 9l0rliiis, 119 Sie-minn- 
Ftt. Kkiitincs Haufen, Vibn, 115, 
Redaltøk Halm-r Cliriflianlem Rud- 
Iøbina, 87, oa Direktor Kronmn 9 
Strmmcr. Man imvde deutet at 
der Var lommot on Kvindcs ind i 
Howdlitslmrisllmt lwillct oltlnn illr 
lnllcslwå 

Bantlrak i Rostildr. »Rodtildc 
Handels-, Haandvasrlcsp og Land- 

brugisbanl« er lultlm einst at dct 
er out-aged at Direktoren, H. Pe- 
tckscn, lmk brugt m. 7Iii3,000 zir- 

ai Bauten-J Von-ge til Spekulatio- 
ner, strivcsk »Ton. lij og udc« af 2-l. 
Juli. Dankesan Alticlapital var li- 
gc sget im (35,000 Kr. til 100,000 
Kr. Tcöudcn liavcH til Dækninq Ne- 
fervcsondct pack 10,000 Kr. og 
Dir.«s Kautionsforsilring paa Lö- 
000 Kr. Jndlaancne lob op til 
1,100,000 Kr. Man money at Ind- 
stydcrne og Kreditorcrne vil faa 
so-40 pCt af dekcs Pench 
Landmandsbanten hat 130,000 Kr. 
til gode og Privatbanken 140,000 
Kr. Gennem den tidl. Grunde-jet- 
bantdirettsr Emll Levy har P. spe- 
kuletet i Udlandct, lærlig i Tosk- 
land oq England: men han tabte 
studig. Gan er en Proptletcerspn 
fra Fouling v. Mandel-s og blev 
1906 Dir. for den nystistede Bank 
i Noskilde Han er gilt med en 

Dotter af den afd. mcget riqe Gros- 
Icnton Nietlen l Obense Hans Ou- 
strn bar Sausen-inne Alletede lot 
s Aar fiden meldte et af Bankraas 
dets Mel-Immer ils fra oq asstod 
flue Aktien da han stete, at Direk- 
ttren lplllede psq Ist-len- 

Hetetlen hat tldllqete Mltrt 
Hausen et Sal- af 24,000 Kr· ved 
udeu Hausrat-den Lide at ktbe 
Wletbcmcaktieh Dabei M- 
kedesvtdetlsmmlvthvllletsmts 
llce Wette-umc- We- 
ttdr. I. M W et W 

paa 2,000 Kr» som btugtcs til at 

afdrage Laanet. 
Dei havde vcktct P.s Heniigt at 

udvandre til Mexico. 
Vanlraadct vil paa cn General-- 

forsamling den U. Aug. soteslaa, 
at Bauten litvidercr; tiilige vil det 
forcflaaGcnctalforfamlingcn at ncds 
fasttc et Udvalg, fom ital bede 
Justitsminiiteren og Oandclsminis 
steten om at ncdsastte en Stets-kom- 
misfion for at fotctagc Afviklins 
gen. 

Befthtelfen hat ladet P. staltc 
log valte med Vankcn fom det var 

Ihans egct private Foretagendc. 
ngaa Reviforerne hat tilshneladens 
sde udvist Fotsømmclighcd ved ikte 
’at fortange at se Bank-us Konto- 
?Kuranter; havde de fordrct at sc 
Denn var Svinchlcn opdagct far. 

i Pctckscnss Huftrus Familie-, som 
zct Iktcgct velhavcnde, hat nægtct at 

thaslpe Baute-n; Familien hat en 

Lang daskkct et af P. begaaet Un- 

Idcrslasb og vil itte men- hin-we 

i Tat-km oq Hsstrm Fm Lenivig- 
;egnen strivesz under 28·: Den haar- 

jde Takte, der i de seiiefie Lage bar 

itneret meaet sitt-rieth modner nu i 
ibøj Grad paa Rimen, faa at vi om 

sen Ilqu Tid vil faa Niiqhøft 
I Paa Egnens qode Jorder staar 

ISeeden ikke saa lidt bedre, end man 

Itiikde vcnte, faa det er iiæsten abe- 

gribeligt, at Kot-net bar kunnet 
holde fis faa aodt En saadan Tar- 

te vilde for 15 a 20 Aar iiden have 
braut ligefrem Misvcekft 

Peter Sabror. Om Rolketinqss 
Inland Sabroe, der omtum i den 
Jertibaneulylle i tikcerhedui af Es- 

bjerg, vi omtalte for to liqer siden, 

sstriver »Kr. nglÆ 
: J Besiddelse, sont haii var, af 
lsinke organisatorifke Eimer havde 
han ikke faa Foriidsætninqer for at 

dlive en af de lebende inden for 
sfit Parti; men hvor mange Tilløb 

han end gjorde i deniie Retning» 

wettet-es det ham doq aldkig. Der-i 
til var hanö Temperament for itifii 
tende, hans Jnitiativ alt ior spredt. 

Som han ielv var en urolig og 

Ietsentrisc Natur, var Kians Liv; 
»ria»t paa Omfkiftelfek. Pan varj 
lfedt i Silteborgegnen 18-37, tom i 

,Stomageklaste i Ktbenliavm men 

flog hurtig ind paa Joiiknaliftitten 
pag kam estet faa Aarö Fort-b til 

;»Demotcaten«, hvor han nagte Aar 
var Medredaktør. 

Siden han 1908 foklod »Demo- 
traten« fette han en noaet einnim- 
let Tilvætelse og forimite flere 

,Gange, dog uden starre Held, at 

ftarte et eget Mad. 
J en Nackte Aar var han Medlem 

ai Aakhus Bytaad og iiden 1901 
Folketingsmand for Aarlmsz nordre 

»Kreds. 

Bittnelammelfe i Odknfr. Tot 
set-su- Tilfasldc as Børnolanunclsc 
rr i Fl. »Nun-J Zur-Dem« indtrnfs 
fct i Ldksnscn Den angkcsbnc er cn 

vlillc Pjge paa HXg Aur. 
Im 1905 bar Ettclnsdslægcrne 

giucc Jndborctning om den hidtil 
·ukcndtc SysdonL Og det samccde 
Anm! as angrewa i dicke 7 Aar 
udgor over l(),0()0, hvoraf 4000 
alone i Fior. Anmllet nf Vorn 
under 15 Aal-, der er blksvne Mob- 

Flinge alone paa Grund nf Vorne- 
·lannnelsc oq nicd dcune nærbcflasgs 
tcde Sygdommc andkager ca. 5000, 

:hvorved det samlcde Anml af von 

sfskc Vorn i Lande-i er bragt op 

sover 8000 

s Eu vclsiguelsestig Brand Bran- 
dcn vaa Staulund Hede ck den stsr 

.ste Hcdcbrand, der bar fundet Stcd 
spaa denne Hedeegn de sidste 87Aar. 
Der cr ester Opmaaling assvebet ea. 

1000 Tdr. Land. 
For Bevor-me dort-de vil, skrivck 

,Skive Folkebl.«, Brandt-n om spie 
Tid blive on Montana-Ue Dct er jo 
en kendt Sag, at afbrændt Hede ef- 
ter et Par Arn-s Forlob dækkcs 
fuldftasndig as Tyttebcrrplanthr. 
Disfe Planters Nsdder aaar faa 
dybt i Jorden, at Jldcsn sjælden 
formqar at kvæle dtm under Hode- 
bkand. Lungen er derimod ver-sent- 
lig dreht over-alt sauledes at Tot- 
tebærvlantetne, der sorknedes oq 
holdtes nede as Lyngem nu vil fac- 
ngten m den esse-am Oel as 
Staub-nd des-. Om et Pat Ist 

,vil der W hlive meldt m en tis 

Tyttebærhsst paa denne Gede, oq 
den fattige Befolkning vil ved Salg 
af digse Bær skaffe sig en haardt 
tiltrcrngt Jndtægt. 

Htavlccr. Aarets førjte Afgwde 
er Him, og dct har der været me- 

gct af i Auf-, strivcr ,,chle A. Fol- 
fehl-« 

Dei hat ifær vasret rigeligt Agers 
h- paa Grund of, at Græsuingcn 
i Forsonuncrcn var faa frodig, at 
der kunde spare-Z on stor Tel af an- 

dct Aar-I Gcwsmark til Stroh Og 
desiuden var føtfcc Aar-I Grassmart 
(Kløvcrcu) ogfaa more end almins 
delig god i Aar; den var rot lang 
og megct twt, faa dcn stakkedc godt, 
og den fuldtc mcsgct, da den blcv 
fort bit-m. 

Naor dertil kommen at baadc 
Kiiltukcngenc og Vandingscngcne 

Igov en rig Asgrødc i Aar, saa blev 
thmvlcn stor; der er de Bandcrgcmrs 
ide, bvor der or avlct 10 a 20 Læs 
Ha more end susdvanlig, og det blev 
Japlot i udinkrrkct god Tilstond, da 
»Mit-et føicdc saa godt. 

Engbøet er nu for ftsrstc Delcn 
indavlcst Pan de ftore Engfttæks 
ninchr vcsd Gndenaa (de Tørking 
im Ulduni o. f. v.) fes der im ikkc 
nmnge Stalle i Kastetx Høet er av- 
lot og kørt bit-m i det gode Høvejr. 

Flnvningem Det nwstcsn idccllc 
Flnwnoir i Mann firiwr N. i »Kr. 
TiilslA af LI. Juli, gcw vore Flu- 
vms en Del at destilli-. Allcsrcsdu 
om Morgvnm Kl. 71,—-«·» begondte 

Okmns Flyvere at rote paa fig. 
Urcmiisrløftnant Ussing fløj med 
Hin-eng ums Biplan dcls alone og 
drls med sine Elcvor fom Passagcs 
ret. 

Flaadens ene HydrosAcroplan 
»Unter« fik i Forgaats en mindre 
Vcskadigelsc og var af den Grund 
ikkc tjcnlig til Brug. Heldigvis 
kom »Maagen« nctop fra Reparas 
tion. Ulrik Virch fløj den ind, sont 
det hedder paa Flyvesproget, og fe- 
nere hen paa Aftenen foretog han 
en starre Flyvning med denne Ma- 
fkine, men ind over Land vovede 
han sig Me. 

Om Aftenen bavde Hækeiis Bi- 
plan sin fsrfte ftore Tur. Premiers 
løjtnant Ussing var Fører. Med 
selve Ovetledelien, Kaptajn Holtem 
om Bord flsj han i betydelig Hjjde 
bele Amager rundt· Fra ca. 500 
Meteks Højde gjorde han Forspg 
paa Spikal Glidefluat Den lyks 
ledes ikke l)elt. Han maatte fcette 
Motoren til og tage en Elstraonv 
aaiig, men Landinqen fotegik glat. 

En lille Tid var baade Hast-eng oa 
Flaadens Malline i Lasten vaa en 

Gang. 

Mantis flekk minder list læte et 

Haandvirtt Ved danll Kvindeiams 
funds Mode i Hiørring forleden nd- 
talte J. C· Christener i fl. »Wald 
Amtstid.« bl. a.: 

Menge flere Kdindek burde lære 
et Haandvasrl De lan jo ille alle 
blive gifte, og ielv i det Tilscrlde er, 
det nottigt, at iwinden har lockt et 

Fas. Ved en Masngde andre Ek- 
liverv er Kvindcrne rollet masgtigt 
stem. Som nget, Tandlceqer.FoJ 
tografeky ved Post, Telegraf og Tra-» 
filvasseii Først i den miere TidJ 
bar de faaet Net til at blive Sauf-H 
vere. Nanna Berg blev jo i sin Tit-; 
afvist, da hun mødte i Retten som; 
Fuldnmsgtig has Høgsbro, men den? 
Tid et forbi. Ganike vist Ier vi: 
ikle endnu Kvinder sont HerredsfM 
geber eller Amtmasnd, Priester eller : 

Lliskopper. men det komnier uden 
TM, thi Opsattctspu as Monden-Hi 
og Kvindens Ligeitilling ryttct frem; 
Das for Dag. j 

Afflstct Mindesten. R V. Idol 

diug, 27. Juli J Tag assløredes 
Skibelund Krat en Mindesten for; 

asdisde Professor la Cour. Dei-! 
var niødt ca. 2000 Mennefler I 
Ihr-. Kultusminister Appel holdt 
Asslsringstalem hvori han fremhces 
vede la Tours Betydning for den 
folkelige Oplysnina ved Indien-elfen 
af histokifk Undervisning i Natur- 
Iagene, samt hans Betydning iom 
videnskabelig Foriker aq Opiinder· 

Derefter taldt Daskket »for Min- 
desmwrlet, der er en ftor Natursten, 
hvort er indhugget la Tours Nahm 
Fsdfelss og Dødsdaa og et Vers af» 
la Com- 

Derpaa aslioldtes det aarliae kir- 
kelige Msde. 

Et fjtkldenf Pult-fund En Tir- 
nestekark bos Guardcfcsr Motten 
Jepvvfcn i Jordsbn paa Mars fandt 
forleden under Arbejdet mcd Tørs 
vctcisning nogle Ravperler i en af 
Tswenex han gav siq straks til at 
underspae det Sted i Mosem hvew 
Tskven var staunt oq fandt kalt 
81 Vetter og senkte hat man i 
Inlqe »Halt-. Stiftst.« deli i Tir- 
vene oq dets i West-wen fundet 
yderligere 270 Ravvetler oq sz 
gmmborede Mdenetæuder. T 

En Assistent fra Nationalmufeet, 
der for Tiden leder nogle Unber- 
søgelfer i Thy, er kommen til Ste- 
de for at anders-ge Fundct og Om- 
givelserne· 

Mnlkcmqfkinetne. Tocent i Ma- 
skinbrug v. Landbohøjfkolen Anton 
Christener hat ndtalt, at Erfarins 
gerne i de sidste Aar ille har vccret 
i Maltamaskincrnes Faoør. Han 
fortsatte dcrpaa: 

J det bele tacht er der vist nærs 

most Ztilsmnd for Daunmrks Bed-i 
kommende med Honsyn til Ochs-reli- 
sc as Malfomafkincr. Aarfngen her- 
til kan maaske til Dels føges i, at 
de danfke Landnuvnd stiller ftore 
Krav med Hensnn til Ellkcrlkeudbyts 
tot, størrc, end der stillrcs i andres 
Landr, oq die-se Krav formaar Ma- 
fkincrnc ikko at opfylde i sammt 
Grad sont Haandtnalkniimcn. 

Dpdsfald. Aalliorg 22 Juli. En 
af Aallmm Krisatnrmarkeds most 
kmdte·Masnd, Slugtcr Carlfen i 
Nibe er i Gaar dod i en Alchr af 
43 Aar. Han var en as de starfte 
Knnchr paa Marfisdot og kølite op 
til storts tyka Zimmer, men fondto 
bog vgan mcgct til Kolwnlmvm for 
ogcsn Nmning Eis-Juden liavde ban 
m betodclig Slagturforrotning i Ni- 
bc, fom lian ftod i Fasrd mrd oder- 
liams at ndvide, idist lian for Tidcn 
løath til Export im Nich saalcsdcs 
at lian knndc forlisridc dircsltv i Ste- 
dot for apum-m Aallmra Ermirtslaas 
tcri 

—-J-lw. lssaardisriT Jan-n Eljødt 
af Vestrup er est-or et lort Boge- 
leje afaaact ved Toben i Minder-T 
hour lian levcde sims sidste Aar, ca. 

83 Aar gammel Den afdødc, der 
nat født Paa den Maard i Mittw- 
som nu ejcs af Esaus Zøm var i 
Følge ,,Rand. Av.« en dygtig Land- 
mand og en Formangcsmand paa 
flcsre Omraader. Jan var laalcdes 
Medftiftcr as og Iormand for He- 
stcavlsforeningen »Jylland«, den 
sprfte Hefteavlsforening her i Lan- 
dct, og indtil sin Død Medlem af 
Hingstesknekommiksiiorien. J en 

megct lang Aarraslke var han For- 
mand for HartidsrslevsAlbæk Sog- 
neraad, i hvilken Egcnskab han be- 
naadcdes med Tannebrogsmændes 
ncss Hædcrstegm 

— Fhv. Chef iok Telegrafdireks 
toratets totnisle rslfdeling, Kand. 
polyt. V. E. Hagen er i Folge »B. 
T.« afgaaet ved Tøden efter nagen 
Tids tiltagendc Zoogelighed, 79 
Aar gl. Han traadte ind i Tele- 
grafvæscnets Tienefte 1857 og blev 
1875 anfat fom Telegrafingeniør 
for Jylland og Fun, indtil han i 
1892 udnasvnteg til Telegrafbestys 
rcr i Fredcricim i 1896 blev han 
Chef for Telegkaidircktoratets teks 
nifke Afdeling, oa i 1906 tog han 
fin Assked. Han var Ridder af 
Dannebrog og Dannebroasmand. 

—- Efter længcrc Tids tiltagcnde 
Zvageligbcd er nonful Fr. Krebs 
i Kobenbavn afaaaet ved Dødm 
Don var uddanmst lom Jngeniør i 
Skotland og havdo i en lang Aar- 
raskke Ansasttolfe i Japan: midt i 
Firferne vendte lmn tilbaae til Dan- 
mark og knnttedcsits i Folge »Natt.« 
til Llonds Nrgilmsringsburvau fotn 
drttcs lusrvwrcsndks Leder, indtil lian 
i 1901 paa Grund af Alder traki 
fig tilbage. Hatt blev 75 Aar al. 

andt Mose. Aalborg, 28. Jus; 
li. J Maar udlirød der Jld i! 
Zandmolen i Jus-mart· 40 Tdrsp 
Land af Mosca brwnbte, fotindcn 
dct cftvr 4 Timcsrs ibasrdiat Sluksi 
niimsarbeidv lnllisdes at hemman 
JlchL 

Plautages og Hebel-kund Vibora, 
28. Juli. Mckgisltoget fra Køllca 
antamdte l Formiddags Gl. 11 
Undallslnnd Plantage ved Vibora,» 
hvor Viborg Sttittckreds bar sinei 
Bauer. Toget antændte endviderej 
et Stvkke Heda tilhsrende Jensi 
Faarvang af Vilsorg Bester-matt i 

Cn Planfaqc III-tratst KoldinxL 
W. Juli. Da (-t Sættog Sendaq 
Eftcrmiddkm pasferede Band-dom- 
aaards Mark vcd Beile, antwndtc 
Gnistcsk fra Lokomotivet det ist-re 
Grass von Sktaaninam Jldcn 
forplantode fia buttigt til on Irrt-n- 
bamsn tilbørcndc ftørre Meint-me- 
dcsr fuldstwndiq mseredeQ liqefom 
deSvesllon der » anbragt fom Sm-- 
skasrme, aik mcd i Libet Plaut- 
ningcn var kommt-Ha qammeL 

Minia- fka Erst Menveds Tib. 
En Skolcsdrong fm Guldaqer fandt 
for-leben paa en anmmel Vei, der 
for Tiden til-grater et Par gamle 
Msntetc Gan cmv siq straks M at 
nnderfsqe Siedet Merkur-re og Re- 
fultatet blen, at bem fanbt kalt 15 
Mtnter. Ct Par af dem blos-, i 
Fl. »Dort-e Selbst-, iknbfendt til 
Nationalmufeet, der nu hat med- 
delt, at Mknterne stammer fes crik 

Menveds Tid og et prægede i Vi- 
borg og Slesvig. Mufeet snsker 
fig alle Msnterne tilstillet, og Drens 

gen vil faa en Duføt 

Lynnedflag. Lynet flog den 25. 
Juli ned i Grundeer Chr. Ander- 
fons Gaard i Pedekftrtm fom totalt 
nedbrændte. 

Endvidere slogLnnct ncd i Guard- 
ojer Anders Nielfcns sizaard i Brin- 
av, som ogfaa fuldstasndig ncsds 
brwndte. Soldatcrno fru Vwrløse 
Lein-n blev straks udkommandercde 
oq alt, bvad der knnde reddes, blev 
roddet. 

Et daatligt Hiudcbrrknar. J Aar 
or det et mcgct daorligt Aar med 
.L)indbasr; i Skovene er Hiiideri 
lmskene tun stnaat befat nted Virt, 
oq de er fincm og rynkcde, skrivcr 
»Beste A. Folkebl.« Tot er ans? 
tagelig den tørre Sommer, sum vi 
bar haft i Aar, der er Stle i, at 
Hindbastrene er saa sinnt-. Hind- 
linsrrenc i Hauer-ne er heller ikke faa 
ftore i Aar, sum de pleer at verre. 

TyfussEpidcmi. Brønderslev, 
26. Juli. Tyfusepidcmien i Krag- 
bede bar nu bredt sig saa sterrkt, at 
Evidemikommissionen bar nmattet 
time Affasre Den bar forbudt Af- 
boldelfcn af alle offentlige Forlys 
strlser og ligncnde Forfmnlinger 
samt Liqfølaet i After Vrønderslev 
Sogn og truffet forskelliae andre 
Fomnftaltninger. Ca. 20 Pers-mer 
licmer paa Sygehufct oq en Del ligs 
gcr fyge i Gemme-ne 3 Personer 
er bede- 

Dømt Falfknrtn Cn Handels- 
cment Paul Schweinen der flere 
Gang bar vix-rot ftratfet bl. a. for 
Vedraaeri mod Penaeudlaanere, er 

ved Kriminalretten i Købenbavn ble- 
Ven idømt 18 Maaneders Farbe- 
drinasshus for sollt Han havde i 
Folge »V· T.« bildt en Glarmefter 
Lindloss ind, at en Greve C. Hol- 
stein havde henvendt sig til ham for 
at laane Penge paa Veer mod høj 
Rente. Schwaner fik da ogfaa Pen- 
gene, medens Lindloff fik en Veer 
med Navnet C. Holftein Denne 
Veer blev et Pat- Gange fornnet oq 
lsd tilsidft paa 450 Kr. Da Vexs 
len ikke blev indfriet, strev Lind- 
loss til Grev Hollteim og derved 
kom det for Degen, at hele Histo- 
rien var Opspind, og at Schwaner 
selv havde sitevet Vexlerne oq brugt 
Pengene 

Kotigen sont Faddetn ,,Aalbom 
Amtstid.« refererer fra Konnt-bespi» 
aet i Hat-beste 

Prwstens Huftrn i Harboøre hav- 
de netop den Dag født sit 10. Born, 
on Son, og da Konnt-n erfarede det-? 
to. ønfkcde ban at verre Faddcr til 
den nyc Verdensborger. 

Rensdyt paq Nunm. Paftor Lo- 
rontzcn paa Roms lmr ladet indkøbcs 
3 Nonsdnr i Narrejnlland for at 
soff-me om de kan trink-s paa den 
lillv V(-ftcsrhavsø, bvor der er cn 

Delssodcsstrastninger med mmct Lav. 
J Lieblilkcst liaacsr Scdcfttcckninqeri 
m- lwn »den at bennttes. 

»Dkt blna Baand«. Afboldsfels 
flnlnst ,,D(-t blaa Var-nd« boldt Søni 
dmj oq Mandaq, 20. og 21. Juli, 
Anrsnmdts i Esbiism under ftor Til- 
slntnina. Svlssabct tasllor nn 2500 
Mcsdlmnnor. Dct vcsdtoges nt flin- 
tks fin til Landsforbnndets Tonkr- 
oin at foa nodfnt en Forbnndskoms 
mission 

Ovctkørt of Tusker Voelsnmnd 
Johannes Stobolms Hnstrn fra Vei- 
rum vilde om Momenen den 22. 
Juli paa Holftcbro Station sprin- 
av op poa et Ekstratog, efter at 
dcttc lmvde lot sia i Gang. Hun 
snnblede og faldt ind under Tage-t, 
bvorved bun fik det cne Ben afkørt 
oq flere andre Kvasstelfer. Hun ker- 
tcs til Amtsfygebufet bvor hun i 
Fl. R. B. fenete afgik ved Dødcn 

Plndfeligt Dtdsfald Aalborg, 
21. Juli. Forli-den Akten ved Sex- 
tiden kott fsr Sydekvrestogets Af- 
gang styrtede en asldre Herre, der 
var paa Bei til Baneqaatden, be- 
vidstlss am. Gan bragtes til Ho- 
spitalet, og det apklarech her, at 
dct var Paftor Halm fra Middeli 
fort. Om Ratten afgik han vod 
Dødcm og hans Gustm der ble te- 
lcqrafisl kaldt, fandt ham ikke i Li- 
ve. Dsdsaarfagen var stærkt frem- 
skreden Suklersyge. 

En modiq Dame. En unq Køs 
lmnlmvnerinde, Frk. Hartin Hausen- 
frcslfte forledcn et unge Mermiska 
Or. C. Jensen, oqsaa fra Kabens 
l)avn, fra at drukne. De badede 
bcgge ved Lifcleje Strand, Hr. Jen- 
sen kom for langt ud og kunde ikke 
redde sig i Land. Paa band Raub 
ilede den unge Dame til og fis ham 
bjetget velbeholdent ind. 

DANA c0LLlZGE 
strengster-mitten bog-zweier den Zo. seyn-Indes 

Tilbyder Undervisning i kølgende Kur-us- 

PRO-8EM.: Pirenakigt og for-beredet- til Adgimg til Trinitstis 
seminsrium. 

NORMAL: IIak Ret til at udstede state Certjiioates, Pirst nnd 
second Grads-L 

ACA1")BMY: Direktor-ist Puld Anerkeudelse for Arbejdet gi- 
ves vetl højcte skolet. 

FORKETNING: Bogkøring og stenograü (Gregg system ck 

Stenogkaü). 
MUSlK: Klavier-, Orgel, Violin, sang. 

Bestsliag i Porskud pet- Tetsmjn. For Ekteraaksterminen 

9 USE-t- 840.50. Sker eftek ayt Katalog til 

DÄNA c0Ll-EGE, 
BLAIK., NBBKÄSKA. 

Ønsker De et Piano? 
Las ferne vil have lagt Mkerke til, at der i lcengere Tid hat 

staaet et Avertissement for ,,Tbe P. A. Starck Piano Co. « i Bla- 
det. Dette Avertissement har vi paa saadanne Betingelfer, at vort 

lldbytte er afhcrngigt af, om vi kan aftage eet eller flere af Fir- 
maets Instrumenten Samtidigt er det saadan, at vi er i Stand 
til at spare en eventuel Kober en ret betydelig Del af den almins 

delige lldsalgspris, enten saa det er ved kontant Køb eller paa 
Afbetaling. 

Fitmaet er fnldfteendig paalideligt, og dets Jnstrumenter er 

betend-e baade for Elegance, Udftnr og Fortrinlighed i Tonekvalis 
tet. Katalogprifen rangerer fra 8300 til 31000 Detiom De hat 
i Sinde at købe et godt Piano, faa tillad os at gøre Dem et 
Tilbud Danish Luth. Publ. Haufe- 

Vlair, Nebr. 

« 

psskskknsonv sllows.mllvkvtt-pt- s 

ÄIIC YOUI ÅCINXCI Fin.sÄ-;I«II. :- 
A 

I«·(-)1«Vl’ 1 ) l"l’ lI()F’l-Jl) 

TOLV UNCDOMSTALER 
« 

ANDEKS cll RlsTENsEN. 
I. Godt lbssgyndh 

2. Den bcstrotsdts Fig-L 
Z. Bt Mode tut-d Gud. 

4. Don tttttttlvmtsligv. 
5. Løft dir Hovpck 

S. En Fehl-MEme 
7. ludwudicger 

S. Ruhms-. 
0. Gntlg mlgtrnktes Ihnan 

10. Er belstøbt Liv. 
11. Om at sige Gucl Faust-L 

12. Den bedste Ven. 

104 sidek i Omslsg Ptjs 40 cents 

DANISK LUTHEKAN PUBLISHINC ZOUSZ, 
Maik, Nebr 

Den danfke Koloni 
Standort-, All-erka- 

Store Fordele bydcs Dunste i denne Kolonh Daan Kitte, 
danste Naboer. Land saslges paa 20 Aars Afbetaling- Jude 
er af den bedste i Canada. 

Om nærmere Oplysning tilfkriv 

J. R. D. Mytthu, 
Standort-, Alta» Tanadm 

Daan Repræfentant for Cauadian Pacifie Raum. 


