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Behandling. 
HI. Kl. Bekntsen, iom var 

fithe Taler, bekmnedc denne Dan- 
marks nye Forsatniug Tom den frie- 
ste i Europa, nu vilde Ziele Zolket 
komme til at bcrw Udviklingem nu 

fis Mindekne Palme-L og Fremtis 
den vildc derkok merk end hidtil 
komme til at bvicc pna Gemme-Ia 

Qg Follet vilde fikkcskt faa stjtre 
Anwarssplcslle faa der var ingen 
Fare for Konservatismens Fremtid. 
Tals-ten Iluttcdo mod en Tat til 
Kotigen og til legetncy sum havde 
stadsæftei, bmd der vor vcdtaget. 

Hr. Borgbjerg fremkatte 
noigle almindelige politifke Betragti 
ningcsr. sog lovcde Regt-ringen Social· 
demokratietä Ststte til fortsat Neu- 
italitetsvolitit 

ist« TO. Poolsen udtalte, at 

Hijaor Kongen nu inart lmvde under- 
strevet den nve Wandle-m vilde der 
blivc Grundton-Küsse sont aldrig spk 
i Daumen-L tbi do vilde der blive 
almindclia Folkccht Men Dach 
var cafaa en Alvorsdaa, thi den 
sandi- Mlasdo mnatte bade Alvoten 
til Braun-und 

HI. Hammericb gsokde Rede 
for Hain-s Grund tilmt stemme for 
Gran-dan Tet- kundc komme al- 
vokliqe Tiber for os, mon Danmakkg 
Akte kunde kun havdes of et eniat 
Folt 

Hin Wul» kunde Me ftemme 
for Grundlovem wen bem vilde tu- 
ste. at den maattc blivc til Held og 
kake for Lands-L 
Konsejlsvrassidentcn nd- 

talm at M fhtldc mkc bam en 
Ærc m GUde at fort-Iwane Kon- 
grn Forslaq til Undkkskkift. 

Afftcmninqen fort-wars chd 
Novmovmab, oa bet- vedtoaes »Don- 
nmrks qucs Grundlov« med 

II Ili Zimmer mit i. 
Nimm-r FonVetcrfm eom var 

Ina, Var den enefte fraværende. 
Ei Leut for Grads-m. 

Or Klang Berntscn tog bereitet 
Ordet m motiperede et Levc for 
den noe Grundton Folketinggmæw 
dene- rrjfte sia oq iftemte et Zifoldigt 
Our-ro, Smotmed Mode-f Hutte-de- 

Riqödsqeus Grundlaifest. 
Til «Fasllesmtde", som Kl. 272 

afboldfess i Folletingsfalem var der 
udftedt faa mange Adqangzkort som 
pkm noaen Munde musiq. 

ca alle Pladser blev ihm-tin op- 
iancst J Divlomatlogcsn sang den 
svmsia den amerikcmskc den stan- 
fke og den rusfikke Gesandt· 

M. LEC- ankom Minijtkctm fulqs 
te as Statskaodssekrctwk Auw, med 
den ftoro ksdcs Vog, der Jndeholdt 
»Don-nur«- Nigcs Grundlov«, for- 
stmet med Magens Underkkkift 

s « thtent famtidig sum minder- 
sites Tkputatim 

Msdet lededes as Folketingcts 
For-stand som« stkaks gav Ordct til 

Konscilptæsidentem sont bestes 
Talekftolem fis den ttre Bog over- 
katt, og udtalte bereitet- 

»Daja Nigsdagk 
Ten dankte Nigsdag hat vedtas 

act Grundlnmsn Umsten cnsusmmigt 
Tot dankte Folk kmr ved Valgenc 
gmpt den en leslutning, fom vfdner 
om en ijasldcn Eniabcsd i Nationen. 

.. Haus Mast-sum Annae-n bar i Dag 
smdsasstct Grundlmocsm og den-er nu 

qældendc Not. Et stort Arbeide et 

lyklekiat ttlcndebmat. 
Te Begivrnkwdm fom ins mku 

Verdru. tillachr ist-c de Eorfkcsllige 
Panier fkit at akbcfde for des An- 
fluelser. hvis Seit de hoc-r for sig 
mcnek vil me til Falle-te sande 
Gar-w Detfot er Grundloveng 
Jktaftttwden M. dens eget Jud- 

Iscd udfkudt til fkedcliqeke Tider. 
fom oi alle as dort sauste Hirt-te 
snsker fnart Inn indirekte. 

Ved den nye Grundton er alle po· 
Miste Privileqkr Wet. Den gi- 
Iee que wisseka M tu 
Wand oq winde, tig pq satt-Why 
Ia Inv. 

Gid den politier Ach-d M 

»k- dex danste Fell W o- 
; M, pg at von W 

smqa bitte as Tat for, hvad der si( 
jDag skcr i Danmart 
; Med dette Ønsie overleverer jeg 
til den daulte Nigsdags Vqretægt 
Damnarks Rigs Grundton af ö. 

Juni 1915.« 
Form-Juden modtog Bogen og 

udtaltc 
»Warum jeg paa Rigsdagens 

Veane mfke Tem. Ok. Konscjlssi 
neu-fidan for det smutte og vsktdis 
fulde Etsemplor af Damuarks Ri-; 
ges Grundlov, og som det ital va-« 
te vs magtpaaliggendc at demn- 
og onbringe paa bedfte Maadex 

; Midt i en llfredstid, lom vor 

zVerdensdel aldkig fsr hat leim- 
ihar anmarks Kotige og Danmarkss 
zFolk forenet fig om m gennems 
sinkt et Fredens Storvaskt 

I Denne Grundloo, der i Tag er 

Istadfasstrt of Hans- Majeftæt Kon- 
Egrm vil gøre Minder om denne Dag,; 
der fide-n 1849 hat must vor folke 4 
lige Festdag, end-m icerere i Frem- 
tiden si- 

Og vor Glasde er faa mecht stor- 
re, Tom Medlemmer af alle politiij 
fke Panier hat ydet derek Mekoin-; 
ning til, at bette Resultat er naaet. 

Vglaa dctte givet Lsfte for Fremtis 
den. 

J Dag set vi fremad og spsrgcn 
Hvad vil donne Lov bringe-? Lq 
Evas-et vll afhællge a;, lwillen Tro 
vl hat til det dankte FOU, thi er 

vi et FOU, der bcljerffcs af Essen- 
nytte oa Magtbegæt, da vil dcnne 
Lov jagen Lylke bringe, og var vi 
et sovende og villieløst Roll, da pil- 
de denne Lov værc en vckrdiløs Lap 
Papir. 

Men tsr vi iklc not sige det, at 

trods al Greift og Soogäscd er der 
dog vor aloorlige Villie i Gerniag 
og Sondhed at tjenc von Felt, og 
det er vor Tro, at de godc Tonset- 
som Looen itksdeholder, er strevet i 
danij Masnds og Minderö Hier- 
ter. 

Lg lclv om vi itke alle bar vir- 

ret cnige om den«-te Loos Betimes 
Ughi-d cller alle dens enkeltc Be- 
fremmelier, saa er leg forvidiet out, 
at« vi alle nu, da denno Grundlov 
er en fuldbkagt Kcndsgcrning, er 

enige l at tmstry a: den maa bllve 
Grundlaget for en Lovgivning, der 
vil blipe täl Lykke og Gavn og Ære 
fot Donmarks Konge og for hele det 
danlke Falk. 

Lzz nch dcnc Zinka vedek W 
Dem med mig at udbringe et Kon· 
gen og Grundton-en trock« Cis-fol- 
diqt Hut-m)I 

Formoudcn og Kotifcsiliiumsfideip 

.tcn 
gav dcrpaa hinanden Haandem 

og He. Sohle udtaltet ..Vi give-r 
binanden Haandcu paa, at Roger-sag 
og Rigssdag ubrsdeliq pil balde 
Grundton-ein« 

Grundlovcn blev dcrpaa anbraqt 
i det storc stautke Solofktith som 
var onbmat pas Hektorn-texts Plads 
vcd Süden af Fornmnden. 

schindet-us Depntntipm 
Forum-wen bad dereinst Kvinders 

ne tut-de frem. Dcputationen begav 
sig op- til Fotmandspladscit Mond 
alle reiste fig, bestes Ordfskekcm 
Iri. Henni Forchhamnier, Taler- 
stolen oq oplceste efteksiaaende A- 
dresse, hvorpaa Zormandcn spat-ede- 

,.Moa jeg bringe Riggdagens 
Tat til danske Kvindck for den mod- 
tagne Ocnvendclse, og naar De uds 
taler Detes Glæde over, at der er 

givet Dem lige politisk Borgerret 
med Mændene, saa man jeg der-til 

We- at det ogfaa hat været den 
dankte Rigsdag en stot Gliede at 
Tut-ne den hidtil bestaaende politiske 
Ulighed, og om dette —-— et of de 
allctviatigfte Punkte-r i Grundloven 
— hat der været fuld Enighed i 

Rigsdasem 
Vcd drmus Nmndlov or der m- 

1itksk kalt indmmdct not Land, anb- 
mst Abgaan for bidtil nbrugtrKrwIs 
tot-, eq ogsaa DE trot, at »Minder- 
ncss szltoacslfis i disk cmlitifkcs Lin 
vxl bkivc til Gaun og Lotto For Fol- 
kct og Fasdkolandcst. 

Vi bedcr Tem bringe vor bchtc 
Tat tkl de Tusinder of Kvindcsr. 
hvis Ncorasscsntantcr Te i Tag ek- 

oq iig dem, at vi mcd ledc og 
Tillid bcmmdcr Fremtidcns Inm- 
fundsakbejdc sammt-n tin-d dem. 

Konsejlspkasiidcnten ndmlusc »Vi· 
Mænd hunder, at miitdernes poli- 
tier Valqret ital faa en heldbrins 
gende Bikkning paa Statsftnwlsm 
Dei et min Tro, at windet-ne vil 
elste Indem og at de vil fromme 
den foeiale Lovgivning. J det Hamb, 
at dennc Tw man blwe til Birke- 

!lighed, bydcr jeq Kost-weine velkoms 
men fom hauste New-users 

Dame-d forlod Minder-ne Daten 
Es Inst Meu. I 

Forumnden meddeltc, at der fra 
stomngets Pkæsident var kommet 
ftlgmde Telsgtmm 

»Me- Stoan sendetk den 
M W sin dillen i Insch- 

ning of Tagen og udtaler Ønltet 
om, at den betydningstldse Reform, 
som i Tag gennemfstes, i rigt 
Maul vil opfylde de Zowentninger, 
det danfke Falk kntjtter til don, til 
Held og Fremgang for Fædrelan- 
du« 

Forum-wen fluttede bereitet MI- 
det mcd ct »Den-e for vort crldgamle 
elfkede Fædrcland«. 

Eiter Moder vclfartcde Tilhørers 
ne op til Zølvstrjnct -for at tagc 
den nnd Grnndlov tun-more i Øjo 
syn. 

Nonsens Attenfelfkab. De jndbuds 
Rigsdagsmænd samt enkelle andre 
fwtlig indbndte tidligere Ministre 
i Betntsens Ministerium, begyndte 
at indfinde sig paa Anmlienborg 
Kl. 81,-!, hour man fmnledes i Ehr-. 
den Syvendes Pulse. Kongepakret 
ankom Kl. 9, ledsagel af de andre 
hervcerende Medlemmer af Konse- 
familiem ljvorefter der fandt en 

staaende Souper Sted i Riddekfas 
len, Her tog Os. Majeftæt Ordet og 
ndtalte omtrent folgende: 

Mino Herrerl 
Der et mod en merk Vaggkund 

af Verdensbegivenlwderna vi i Das 
—- takket oasre den Fred.« Gud hat 
befkaaket os -—- lan holde Fest· Gam- 
melt Nag og Bitterhed maa fra nu 

as viere fkrjnlaat, eg vi hat Lov 
til at l)aabe, at den nye Grundlan 
sont er blevet Uedtaget as alle 
Partier paa Rjgijidogem nma blive 
til Velsignelfe i Fee-mildem faule- 
deis at qenncnr det Anfoat, der paa- 
kwiler den entkette, oi i Futenan 
san nde vor bedfte Jndsats til Clown 
Æw og Fremgann for vokt Irr-dre- 
land, faa at vi tl kommende Slwgs 
ter can overgive vorl Land lige san 
Fkit og selnsmsndmh sont ni medtog 
det Hm Fædken.-. 

Med disse Stifter for Fremtiden 
under nor nne Wnndlov ndbringer 
ieq et 3-foldigt Dannmkk level 

Folletingets Formand tog der-ef- 
ter Ordet og udtalte en Tat til Kon- 
geparsgt, sordi det havde villet sam- 
les tned Folkets Neptcrientnnter paa 
denne lnswkifle Pkwrledoa, og flnts 
tede used et Levis for Kongen on 

Tronningen 
Kl. lot-Cz trat de kongelige IEil-er- 

staber sig tilbage, og fort efter for- 
lod Gassterne Palmen 

windet-ves- Adkedse til Lange og 
Masqu »Par- dcnnc for ois saa 
tydningsfulde Dag, da de donflc 
Kvinders politifkc Volum er en 

suldbykdet Kendsgekning, dar vi 
onm Talssnnrnd for Tujindct of 
Kvinder euslet at udtale over-for 
Tanmarls Roger-jun oq Rigisdag 

Joor Gllrde over den fulde politiskr 
»Borgen-eh sont den m) Grundton gi- 
vcr ftmndcrnr. Vi nasrdfastter i ful- 
deftc Maal dcnne Valgrct, Tom anb- 
ncr ois Muljglch for at sm- Ind- 
slydclse paa Landets Lsove, de Lo- 

»ve,«dcr gasldek Kvinderne saavel 
Hsom Mastidenu Dest hat været os en 

Jstok Tilfkcdsstillclsc at se alle Var 
Itser staa enige i dcnne Sag, og det 
er vor zowcntning, at dct Quogivs 
dringst-thede fom Mcknd og Zwin- 
der nu samdrasgtigt skal Lage op, oil 
blioe soet used fuldt Henfyntagen 
Taavel til koindeligc sont til man-d- 
lige Syttsmaader og Interessen Vi 
ck os bevidst, at der folget Ansvar 
og Pligtcr med de nye Nettighedesr. 
og vi udtaler som ookt Hand og 
vort aloorligc Dufka at Kvinders 
ncs Deltasgclfe i det politier Liv vil 
blive til Lykle for Land og Folc. 

Uvejk i Juli-nd Sidste Nat og i 
Gam, lltivcr »Kr. Das-U af H. 

Juni, hat der over hole Vestjylland 
oq en ftor Del as Midts og Nord- 
jolland raiet et ualmindeligt heftigt 
Uvejr, der bar betegmst jin Bei ved 
en ulmqgelig lang- Rækfe Brande 
og andre Ulysketc 

Pan Rivccgnen 
Ichdrmdtc »silaabngaard«zs unc 

Ztucimizs i Maar Morges iom Fal« 
ge as Wintedflag. Alt Jndbo bmsnds 
th, men iimcn as de vorige Laancr 
ankamde 

En Kone drwbt. 
Naardcjer Maria-Z Hause-us 40saati- 
ge Huftku i »Lm·tbcrk«, Thorstrup, 
blov Lusng Aftcn (9. Juni) Mel- 
mrl Kl. 9 og 10 dkæbt as Lynct, 
da hun befandt sig paa en ch tust 
ndfor Witwe-g 

Alt i alt 

er ca. 25. Ejendomme nedbrændt; 
en Kirte H Sohl), en Miste (i 
Maxiendahll oa flere andre Sien- 
domme er delvis bleven Oele-oh 

Absicht-pas Vslqmeuishkd. Lö- 
Aar Jubilæum Den 9. Juni 18901 
ftiftedes Kobenbavns Balgmeniqhed, 
og den 28. Dec. samme Aar blev 
en Sol paa Thr. Winthers Bei ind- 
viet til Arke og Pastot Fr. Jun- 
qerfen itwiat Tom Whhedens 
Prsft 

J 1889 dsde Pia-stets vcd Vorton 
Digteren J. C. Brandt, og Wenig-« 
beden, sont lige Fiden 1889 havde 

lsluttet fig til Kirken i Variou, In- 

Yskcde da at faa Paitor Jungersen 
til Pisa-st, men Regeringen Itdncevns 
te Pasmr J. Monrad, fom senere 
blev Præst ved Marmokkirkent Da 
var det, Postor Jungericns Venner 
befluttcde at oprette on Valgmenigs 
bed. 

J Isllxz blcv Jmmanuelskirken 
i Forlmabningsholms Alle ik1dviet. 
J 1911 dpdc Pastor Izu-Versen- 
og Meniglchen nalgte Paftor Jo- 
imn Clausen, Sidener til hans Ef- 
tersplger. 

Mcniglchcn,·«der tckller ca. 600 
Mesdlemnwr med Efolebcstyker H. 
Gregor-sen sont Formand, fcjredc 
25-arsdagcn med en Festgudstjeno 
ste i Kirken om Formiddagen og 
ved et Feslmøde osn Eftermiddagen 
i Menighedshufet 

DIdsfald.- Mangcaarig Gedä- 
forvalter Paa ,,Gisfelfeldl", er Man 
dcm Aflcn den 7. Juni pludselig 
død as et Hjetlesltakk Den afdøde, 
der i jin Tid deltog flærit i det 
polithke Liv, bleo 7t3 Aar gammel 
Han var Nil-der of Danuebtog. 
» Ziele-direkten rund theol. Th. 
Eicrslcd, Ddlsnsm er den 8 Juni 
aiaaoct ved Tødcn ejter san Tages 
Engels-ji« Den aldøch der var født 
i 1852, vor Riddor af Trannebrog 
»oa dissudcn dekoreket mcd forskelligcs 
ludcnlandskc Ordcuev 

— — Tiftrlitsslægc A. T. Hamburger 
er fammc Tag asqaaet rieb Toben, 
cl Aar grimme-L Ton awadly der 
i m Jlnrmskke lmr praitäsercst paa 
Et. ErniL bar oasnst bis-Tat i E:«l1jerg 

Ifkll 1900 

s-— zokhcnvasrendc Direktor for sc- 

eIthLi Eksportforoning J. Varfocd 
er iammcs Tag asgaaet ned Tødon 
i Not-hing F» 68 Aar gl. 
—- Vej1e, 10. Juni. En ansct BU- 
le Bergen-, Købmand C. Andcrsen 
ek i Mut-ges nimmt-: ocsd Tødcn 
as et cwoplektjsk Tiljasldm tun 55 
Aar Manne-L Asdng bar mrroh 
For-Hand for LigHing-stummissionenI 
on Vumasdsmedlem og var nu Medsi 
lent as Prisregnlerinqis Kommis« 
sioueiL 

Judehavcrm of »Nimlc« pan 

Fredcrikcsberg, Rcftauramr wisse-; 
mann, er Ratten til 9. Juni pludL 
selig asgaact vcd Dader 60 Aar gl. 

-—Ent’efm Umwe- Enfel efter 
Tivolisz titoitgeaorigc Direktor, er 

afgcmet ved Dsden eftek lang Tids 
Scmdont 

—-—Zogncprasst for Nørrefundby 
og Hvorup Meniahodek J. C. Zinn 
er den 7. Juni ofgaaet ved Tode-t- 
50 Aar Hammel. Afdjdc hat siden 
1912 vwkct Sogncpræst i Nørres 
iundby, ljvoriil han forflyttedes fra: 
Viby vcd Aahus 

Afdst der indtil 1905 var Sog-« 
nepræst for Gsrdinq og Vejrup Mc- 
uigheder i Sydvestjylland, fluttede 
sig til den grundtvinge Retning. 

Mund- og silovfngcm Bis-»der- 
flen, Il. Juni. Mund- og Flloofygc 
or i Tag sonsten-rot paa «Tl)or—:ä 
umkl« ved Brmtdu1«i:-l(sv, tilhørcndc 
Propriotasr Haus«-n Veso-minnen 
tasllcr lW Natur«-Er 

:)lanm-r—:, Il( Juni. Los 
Maurdcjer Carl Landesgaard i Vol 
en By i Wmus Zaun er der lonjm 
leret Mund- ou sllonsygc. As Gauk- 
dcns 20 Kreaumsr or l—l angrebeu 

—- Holjtcbro, ll. Juni. J Ugeu 
fra 2. til B· Juni er dcr ill. »Hul- 
stebro Dagbl.«« muncldt 269 noo 

Tilflvlde of Mund- og Kloosugls, 
derle lud paa Exil-Umw, 107 paa 

ZW, 12 pna Lol:and, 5 paa Fal- 
ster, l paa Also-L 15 paa Lange- 
land, 7 oaa Saul-ti- og U i Zol- 
lcmd. J alt csr der nu konstatcret 
4189 Tilfælde. 

—- Oolbæh 11. Juni. Mund- og 

Klovsxmc er i Tag lonstateret blaudt 
de Menturer, som af Beftyrer Jps 
sen Jenfcn og Forpagtet K. Chri- 
stianseu us Hagestcd Lammefjord cr 

modtagno til Fwllesgræsning i 

noale paa Hagestod Lammefjord 
vastendc Felde-, i alt ca. 225 Krea- 
turer og en Del Heite- De Felde, 
hvor de angrebnc Dyr gear, its- 
der läge ap til andre Felde, hvori 
der vgko græsser en Del Kreatren 

Tylke cfsieerer fom blinde Pas- 
faserer. Dampereu«2:omlk«- der d. 
10. Juni om Astenen ankam til 
Mbenhavn fra London, medfsrte 
fom bllåde Passagerer to ty- 
ske Allen-eh der var llygtet sra 
Fangefelejrm ved Lieds oq havde 
tilbaqelagt Bejen til London« til 
Fodt Stetswlltiet mtdie vsd 
W Unkomst pg toq sig 
of de to Mira-eh hvdraf den 

U 

ene, en ældre Mand, er Oberst- 
lsjtnaut og den anden sztnant. 
Damperen havde undervejs ikke 
mødt nagen engeil Baad, da Fan- 
gcrnc i faa Feld var bleveu nd- 
leoeret. De shar nu efter An- 
tomsten til neutral Hat-n gewun- 
det del-es Frihed og vil faa Lov 
til at rojse hieni. 

60,000 Tdn Rag. Tampercn 
,,Ton!7l« indkom den 10. Juni 
til Købcnshavn med 600 Tons Rug 
fra Amerika til den danfke Stat. 
Herined har Staten fra Amerika 
faact ialt 200,000 Unk. Rug og 
90,000 Ur. hat Staten faaet af 
Lmsdmasndcne i Worte med Majs. 
Mcd den tm ankomne Ladnäng kan 
Staren opfylde alle siue For-Plis- 
tclfer nch chfun til Levering as 
Nim, og Jndenrigssmsinifteriets 
Salgskomite erklckrer, at der nu er« 

Rna nok i Lande-r til sdcn m) Hast 
kommer paa Mal-leder. 

Halbtedet ved Radinnh Ar- 
bejdsmand P. Hcdcgaards Huftru 
i Barde hat i lasngere Tid lidt af 
en Krasitivulft paa Halse-n. For 
nogcn Tid fide-n begyndte Spul- 
sten at voksc indcfter og truede 
mcd ut krule Denkst-; hun blev der- 
for fort til Aar-Uns for· at blivc 
behandlet med Radiunh og efter 
en seks Tage-I- Kur kund-: hun i 

Folge ,,Vardc Flutele vcude 
hieni, san at sigc fulsdstændig hel- 
brcdet, idet Soulilen er hell for- 
founden und-er sinken. Tor Tfal 
cndnn et Var «Eitcsrbesl)andlingcr, 
nnsn naor disfe er overstaaede, vil 
Fru Hodcgaard udcn Tviol vasre 

Ewllvkisdet for den Euklng Zygdom 

En fnklig Dtcngeftkeg. Jesu- 
bamspscsrfotmlet i Lcmvig opdagedc 
j Folge »Veftjvll. Familde at der 
pan Vanelinicn syd for Bnem hvor 
Toqct Haar mod Thyborøu, var 

formt Spotfkjfte. Sporet blev 
ftrakgs ftillet rigtigt. Man en god 
Time-J Tid jenen-, da man foretog 
dct sasdimnlige Einwika før Person- 
togcc sil. 10,45 skulde komme jud, 
fandt man Sporet sfiftct igcn. th 
man opdngcdc det, var et stort Held· 
Maskincn viide cllers være løbct 
ud i Landst, og der var fkct en 

Ulukken Bauen meldtc Sagen til 
Politiet, socn ftraks efter fandtZyni 
deren, en ITaokig Handelslærling. 

Fnudkt dtd. Guardejer Anders 
Anderer, Taastmp vcx Borup, 
fandtcs ifLRBFormiddags den lo. 
Juni liggcnde dødc i et Cententtar 
i Guardcm i lwilkct dcr var 1X2 
Alcn Wand Den förulykkedc hav- 
de et Saat i Pandeu, hvorfor det 
antages, at han et smtblet og fal- 
det over i Kaki-ist« hvorvcd han hat 
mästet Bcvidsthedm Ton afdsde 
var 44 Aar aammcl ou efterlader 
Huftru og 3 an 

Tod rstct et cvcrsalkx J Anlas- 
got ,,:’Danclunden« i Hjørrinq ti! 
sei dcs on licskuscx Lsk«1·kinlatls1m 
Søndaq den G. Juni et singt Men- 

110sk(-, sont var Esaus Ekoletmnsnerat, 
et dnnt Instfaar i den em- Last. 
Ton mnsrsaldmy sont ikkc pna no- 

xscn zllkaudo knwdes aivct Anlednina 
til ersnldim tout paa Inschrift-L 
inmr Fenst mmntes Minuten-L N« 

Tatsqu Nat nsxssk Isan nod TødosL 

Multilsarfleu fkn England. Dam- 
msnsn .,O·mansml« as Tlskarslal or 

den EI, Juni ankonnncst til Aarlmci 
sm Lisith used en Ladnsng Kul, som 
Nrocisksrcr Erbat-di lmr saaet sri 

kaivot 
! —· Aarlsus Kulcompagni hat 

jmudmmst Tclmmm um, at bot-s 
Tausch ,,«J(’ormon« den 9. Juni 

.vjldc- asgaa fra Vurnt Island med 
on Ladnjna Aul, der er blevet fri- 
wer as den enqelske Regering 

Kompagniot bar cndvidcre mod- 
taget Telegram om, at Damperen 
»Alice« Titede den 8. Juni af- 

sejlcsde fra Swansea med en Lad-» 
ning Antracitkul til Aarhus. 

Brand i Helsingr. 4 Eieudomme 
braut-b Eitermiddaas Kl. 2 den 9. 

Juni udbrsd del- Jld i Udhuset til 

Malermestor Jenseits Efendom i 
Hemmt-, Iworfra den sorplantede 
fig til III-mager Albecks Weg-bus. 
Begge disfe Bygninger nedhrændte 

stil Grunden. Det saa et Øjeblsik far- 
Hligt ud for Tewiralkroens Udbyg- 
Tningeh og met-eng man var bessres- 
ttget med at flukke her, 
der Jld paa den anden Side afs Markedspladssen i to straatcekte Hu, 
tilbsrcndo Handelsmand Chr. Ol- 
sen og Kusk N. P. Haufen. ! sdicse Huse nedbrændte til Gran-den« 

«Ved bis-then om Eftermiddagen 
ver Brandvcesenet den-e over Jl- 
dsu. Der Mundt- kun be fire 
Wie Siensdommr. 

. ØNSXIR DE IN PARU Äk ZIDSTI IVAWT. ) 

E sum vil her-le for sig selv mal 2 tii s muss Høst, fort-den den natur-Use 
) Stigning i Vipnii. Imliggontli i ksl Okamiinavislc sotllisment ais-d smakke 

I Rossi Kitlcu op Skola. i Midtpuukftsl nf det bed. te- Starke-d i de not-cl- 
I vestligss Blatt-L nær St. Paul. J«..limi DuinUi og supeiior Dest vil bot-le sig 

goclt at Innl(s-1.-:øge og summssnligno deuc- 'lil bud mesci tst hvilkist vom holst- 
I andtt Kkiiv efur Besslirixeisis okx Uplzsningpr otn 100 Inmime Pol-me til 

PrcnIFÅPreäFem TaHoFs Falls-z LIimx ---------------- 

Omhugget skovland 510 til 315 Acren 
l DBT NUMMIU l(- l: U AstllNhTUX 00 XURDLlGE lDAHU 
Kalt steige-s i Traktor piui 40 Acri-s ojx mer«-. Tasfwd «1asrnbsnesr, Skolek 
og Bzen sale egml UI Maja-ji Kutgiul of Vekseidkikt. lkdmkekkst 
for en Kot-im F ilkaar csn I- emteilel ksmtant kosten iko.tre.üre og kem 
Aar til 6 p( 1 R eines-. sker pmk ( scjxelsk ern-r vesjlesciksnde Tryksngetz —- 

III- ercl. B. ciklnnellco.1’.0 Box 1025. voluan Wash. 

Biohtmi Butsu 
Ds EBLLICBS Ivlcs EVILL 

Oversat km engelsk ektek Baxters i 1649 udgivnc »the 
saints everlastjng rest« at· C Plage. Med Potkattereas Pot- 
tkæt Pris indbunden j Lasderbind komponeket ck Paul stei- 
sen-en 8200 

en uk de gede, Sowie-, ved Aarhundreders IIævd 
krouede Bogen-, som troende Menneskek i balvtkedie Email-ed- 
aar dar søgt og kundet rig Velsignelse i. Det et- en Bog, der 
ligesom Luther-s skrifter, scrjvers Sjæleskat og Buvysns Pil- 
grimsvandring, gläer taber sit Vo»rd, men bøk Andes pas 
bvek Kristens Boghylde. (Kikkebladet). 

Dunish Luth. Publ· Kom. 
Klub-, Nebr. 

-- -- -- -- —- 

PRV KEMPBLS KOCH-KOC- 

sv siltonomisk llusholdnings Kege- og syltsbog. 
289 sjder. Tkykt pas godt Pair tue-d store, klare Typek. 
Ak Porkntterens Form-d hjdsusttes følgende: 
Nut- jeg hats samlet denne Haandbog kot- Husmødke, er 

det jkke wde det et- noget nyt, der her kkemkommer; men i 
do jikke fast Aar-, jeg hsr beskæktiget mjg med den huslige 
Geming, bar jeg samlet og opskrevet hvad nyttigt, spat-som- 
meligt og godt, jeg- bar prøvet og erkaket.« —- 

Bogev vil kindes nyttig i enhvek Husholdnjng — større 
aller mindre — hvok der Ies hen paa Økonomi og god Orden- 

Vor speciel Pris 75 Gent-L 

Paul-h Luth. Publ. Eva-A 
Blei-, Nebr. 

Volk-T AAKUUNDKBDBS Ulskolcls 
Uns-WOC- 

AL Alex. Thon-e 
l-)n sk Historiens meet begivenliedsrige Perioden belyst 

ps- en ndkøklig og kot- enliver anekuelig Munde et en at Den 
merke meet kremksgende Historikers- 

l«æsning If denne Bog vil Sætte en i stand til lenkt bedre 
at kanne for-tu og kølge Udviklingen i vor egen bewe- 

gede Tid 
Bogen ei· pss 791 sider og bar været nieset dyk. Køb af 

et VII-e Pskti link imidlertid set os i stund til It tilbyde den 
i net og solid lndbinding til den yderst beskedne Pri- sk 82.00. 

slINDEK EUMT CLYKSZUZO « Its-s- 

BGB-VII 
spkedte Tkæk nk Tdens Historie gennein 50 Ast- i Din- 

nntlk ved cui-l B. Simon-en. 
335 sidek med mange Portrættek af treu-rasende dmke 

Mknd l fint Komponeret Praxtbind Egnek Sig ypperligt 
vom Muse-bog 

M U.so.« 

TEISBITIMN sLUs 
Ak 

Dr. ki-. Wilhelm Erkannt-»ober- 
En as de bedste og bedste og niest bekendte bibelske Ox) 

hysselmbjseiy der kokeligget i det denslke sprec. 
Bn stok Zog pag 640 si(lk, trykt med Stoke og klare goti- 

ske ’l’yper, som gøiy at den egnek sig fortrinlig kot· ældre Polk 
Indbnnden i rødbnmt Shirtingsbind med GnldtryL 

Et større Partikøb lim- sat os i Stand til et steige den ud 
mækltede Bog kot- den sorlioldsvis lsve Ptis ck 81.20. 

-
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LIVHTS läss- 
Kkisti og liva Apostles Liv og Geknjnger kkemstillet as 

DI. Junos stslkok og todt-e kremkagende ges-junge 
hsed tslrige Muster-Money hvoriblandt Thokvsldsens Kri- 

stns og sllo do 12 Apostle i belsides Billeder, samt Here Par- 
velitogtsskistc 

315 sidek i link-Kommt smnkt spät-under 

spoqist kri- zuo. 
VIII-h Luther-n Publ. sont-, 

Blsits, Nebraska. 

Aarsbcrctningcn 1915. 

Dle paa Grund as, m Aarsnmdot astmldtelk furlwldsvis sent 
i Aar, m T«-!-:1nm Nrnnd as LIMIqu inm tilftrækfelia Arbede 
kraft 1 Trnttmkk san m nir- ikkc i Stand til at scm Anrsberetniw 

gen Eckrdäg til -I. Juli. Ton Inn dcrinsod nmtch omtrent midt i 

Mannodoes Tun nil sum sasdmnqut tunms Ums hosd Prwftcrne og 

hoc- Ousktsz Evrskcsiquo quentur Do, Not ikke allen-de bar indfondt 
Bostijlxng No Forman bebt-s nørc dct snatest mnligt. 

Dis-ndb Luth. Publ. Hauss, 
s Wahn Nishi-· 


