
faa en Hsjflole i Stand for voksi 
ne Mitle. Kole Stole flyttedes 
siden til Dalum, og fra 1862 lholdt 
ban ogsaa Stole om Sammet-en for 
Piger. Gan vilde forst oplive fiden 
oplyje sine Elever, og alt stulde 
komme inde fra. 

Med Oplivelse mente han, at 
han vilde se at faa Liv i de unges 
Tro, saa de tukde vove at tage mod 
Guds nforfkyldte Kærlighed i Kri- 
stus. Hans fsrste Elever, og de bed- 
fte han fil, var Born af de ganile 
Forsamltngsfoll i Lande-L De fle- 
ste af dem, han sfik — i hvekt Fald 
til Begynedltsh var Mennefker, der 
state Ojcelp for deres SjæL Og 
san klatt var det Formaol med de- 
tes Skolegang has Kolsd, at det- 
som de ikke blw hjulpet has dam, 
saa mente de, at laa var der vel 
ingen Hjcelp for dem. Den Gang 
havde Nationalismen Overtaget, og 
Overtko, Uvidenhed og Laster tmsls 
bandt dort Zoll Men fra Kolds 
Stole udgil en Flok af unge, der 
havde lastt deres Gud og sig selv 
at keimt-. Texas-ed Mode de sundei 
den sljulte Mening i deres Tilvæs 
relse, og de koni til at elfke den 
Gut-, der havde elslet dem førft, og 
det Fædreland, Gud havde givet 
dem. Nu vilde de leve for at tjene 
deres Gud, der-es Land og bete-s» 
NtkstLX 

Kold døde 6. April 1870; men» 
im has-s Stole udgik dck m Ve-« 
vwgelsfe over bele Landet, der hat 
været tnange Menneller til Velsigi» 
nelle indtil denne Dag. Hvad mig 
lelv angetan-, da er HeisskolenSkyld 
i, at jeg staat her i Dag. Den fskste 
Sondag Eftemtiddag, jeg i sin Tid 
opboldt mig paa Ell Horn Hojskole, 
lagdc en Laster til mig: »Hm du 
ikte Lyft til at gaa med til For- 
fatnling i Efteriniddag'i« Det havde 
jeg nu grumme lidt Lyft til; jeg 
var kommen for at blive llog og 
ikke for at bltve from. Men da jeg 
ikte lnnde ftamme inig til at sige 
nei, saa gis jeg med og blev licen- 
gende ved Foklanilingerne, til Gud 

fik mig drejet belt omkrinkh og det 
takkek jeg Gud for i Dog- 

Saa lnart som Hsjflolen udarter 
og blioer en dlot og dar Ftmidslabsss 
fiele-, foktjener den itle lcrnger sit 
Nov-L Tet var jo mod den aands 
lese Mindfkabsssolc at Kold reiste 
iin Stole sont en Protest Og den 

Slags aandlos Kundslalismeddeleb 
se hat vi alt for meget af. Vi ntaa 

tilbaqe til Ideale-L Aandsmeddelels 
se og Mindslabsmeddelelfe skal gaa 
Hoand i Haand, hvad stal vi ellers 

holde Stole for-? Los uden Banne 
— Kundskab uden Aand — det 
er Helveds Kval Kundltabsmeddes 
lelle alene kan Statsstolerne give 
bedte end vi. Vi maa teile Fanen 
isten til Kanrp mod Aandslosshedem 
Nydelseslygen og den hidsige Jagt 
eftek de jordiste Ting: thi disle 
Ting kan aldkig stille Simlens 
Trans; vi inaa let-re vor Ungdom 
det ene fern-due at sendet 

(Mere.) 
--..—«—.-—.-.—.-—.—--— 

Danmark 
Makibos 25 Aatv Inbilmum 

Motive fein-de den 27. Sept. under 

tut-gen Millide IW Aal-L- Judi-i 
tmsum sont sit-bind. 

M. 8,55 afnsjstc Trö. Maj· Ihm-i 
gen og Brutmin fra Smbcnhath 
med Scrrtog, hoorj Ksotmcsalonvogi 
neu var insdmngeret. ; 

Majeftasternc ledsagedes paa ch-; 
sen af Ovcrdofmesccrindc zu mer 
venkopJCastcnschiold, Kabinetösckrcs’ 
tust-, Kamme-wette Krieger, Hof-nar-; 
stol, Kannnerherrc Nothe og Admi- 
tant, Knptajn Fort. 

Ved Orolzaved modtoges Majo- 
ftasternc af Stiftamtmaud Oxholm 

Paa Not-hing Jernbaneftation, 
hvok der blev 3 Minutteks Ophold, 
da der fkulde sitftes Mastixw, blev 
der udbmgj et Leve for Majsstæters 
ne. 

« 

Hiler frs Säften Mtodeu 
Fsr Kongetogets Ancomst havde en 

Deputation fra de svrige Byer i 
Locland-Folsters Stift tin-d Bot-ame- 
ftet Finsen, NOT-hing F» smu 
Ordfsrek overtakt Mariho By en 

Silvjavdiwiere 
Jakdinieren (en Slags Blomsters 

bin-d eller Momstertast er tre 
Marter lang oq 114 Kvater M. 
Pan Soktelem der bæter Staater 
ssindes filgende Jndlkrtfh «Til Ma- 
ribo Kibstad fra Name-m Not-hing 
F., Wied, deth Soff-hing og 
Stubbelsbing KIbstæder«-J emsval 
paa den ene Side of Skaalen Indes 
Mars-bot Vaaben og i en Oval paa 
den anden M Date-n 27. Sept- 
1916, spukt fjlqende Dsdkkattom 
Frei-, SmdtW Me. Jak- 
dinteren er svpfmdtäet of W 
Ist AW 

; Nonsens Ankunft Kl. 1 løb Kon- 
getoget ind paa Maribo Statt-m 
Her modtoges Klinge-harret med 
Fslge as Vyraadet in pleno med 
Borgniester Vay i Spidsen. Dcsuden 
xlnwde Vycns Embedsmænd med Da- 
nier givet Mode-. En stor Menneskw 
masngde lmvde insdsundet sig Udens 
sur den festliqt snmklede Banc- 
anard og bilste Klongeparret nied 
Trnngende Hitrraranb. Straks ester 
sit-g Kotigeparret med Jst-lese og By- 
’ens Honoratioress til Vogng og ker- 
itc til Towce kwor den shsjtidenge 
Del as Festen soregik. 

Pna Veien geiinein Jcrnbonegas 
de, lwor to flagsmnklede Ærespors 
te var reist, bilsteg Konstepatret mod 
fnblende Hurraraah 

Fest paa Takt-et Efter Anlomsten 
til Turm-l assang et Sanglor en 
Velkomstsang til Kotigeparret, lyoori 
ester Vorginester Vay holdt en Da- 
le. Han overbragte paa Maribo By- 
raadsJ Vegne Ksongeparret en Tal 
sur Tilstedevasrelsen ved Festen, og 
ointalte derpnn Maribos Ophøjelse 
ri! millim) i jin Tid Vormuesies 
ten ndtalte Lnslet um« at Majeslasi 
terne gennent en lang Aarkaslke 
innatte nnde den Unfle- at rege-re 
over ei skit og naslnlanigt Tan- 
tnark. Med sdette Insti- bad han 
Forsmnlinqen ndbringe et: Leide 
sfl’mmeparret. (9 Hnrran 

Eiter Talen assang den talrige 
Menneslennrnnde klkationalsangen 

Konsqu Tale. His· Maj. Kotigen 
ndtnlte del-paa: Or. Vorgniesterl 
Pan Dronningens og egne ane 
ønsler jeg Maribo til Lykle i An- 
ledninq as den-s anilasnnn Im 
bringet en lijertelia Tal til Borg-! 
mein-ten for yans Hilfe-n til o-:- ogs 
en Tat for den Modtaqelse, der er 

blevest Tronningen og ntig til Tel. 
Im ønsler Maribo en lys og lut- 
lelig antid Held og Lyltc folge 
Maribo on den-z Jndbnqgerel Der- 
nted udbraqte Majesinstten et: Mari- 
lm leim, der besvakedes med Hur- 
tat-anb. 

thut-ji« »alt» Holct kalte for 
Fasdrelanden Han dvcrlede des-Juden 
ned Maribo Bis-J historiske llduils 
ling. le Elntnina ndtnlte hanHaab 
om, at Klinge og Land altid month- 
itaa samtnen, oq nt Felle-te Flog al- 
drig tnaatie stifte Farle Dernied 
ndbragte lian et Leide for Fcedrelans 
det. 

Endelig talte Banldireltsr Ksjasr 
for Maribo By. Han tastede et 
Blil tilbage paa Byens lldvilling. 
Tet sidste lsnndrede Aar havde By- 
en virret i stasrl chnmang, vhvillet 
sskyldtes Omegnens intelligente-Land- 
brugssiand samtnen med Bycns 
dristige Haandvasrlers oa Handels- 
stand· Han ndliragte derpaa et Le- 
ve for Maribo Vo. 

Gode Tiber-. Statslassen i Anr- 
lsus er nu opgjoct og viser sig at 
kunne anslaas til 1,235,000 Kr. J 
Fior ndgjorde den 583,000 Kr. el- 
ler under Halleen. 

3l3,000 Kr. for en Hingstplaa 
GrdeII S. Petersen, Egegaard ved 
Mandel-T hat til Vandkehingslefors 
eningen paa QollondsFalster solgt 
en 1 Aaw Hiitgstplag, salden ef- 
ter «Aldrup Harding«, for 3c’5,000 
Kr» del-as er Halodelen paa Vil- 
taar. 

100 Aar. Ente ester Sowe- 
foaed i Worte Longelse paa Lange- 
land, Gotsred Hausen, sfyldek den 
Lil. Sept. 100 »Am-. Den gamle Ko- 
ne er ist« »sØlandenes Dagbl.« san 
rast og wirks, sont om det tun var 

70 Sinn Huldtxc Onn hat til soc et 
Par Aar siden lnnnet lasse nden 
Vkiller. 

Nah-et v. Schleppestell ewde 
Det ssidste mandlige Medlent as den 
danske Mielsslasqt v. Schleppe-groll- 
cand. phil. szkederik Adolpls v. 

Schleppegrell er asgaaet ved Ist-n 
i sit Die-n i Charlotteulund, 32 Aar 
qaimneL «Sla«gten kom isl. »V. B.« 
til Don-mark sra Lümäutg i der is. 
Iatsspnndreda Den lö. Januar 1880 
blw Brsdrene Merjunker, Kap- 
tajn F. I. og Fortskandidah Stau- 
riider V. A. v. sSchleppegrell ovtas 
ne i »den danske Adel. Den Asdsdi 
eitel-ladet to asldre Ststre, hvokas 
en et gtft med Sognwrwst Johan— 
nes Mche l Geruhig. 

Es- sbmelii Saum-e Lan-s 
Its-ten den JEAN-M ji«-klop- 
stykude ensunq M, Muts-· 
derinde Fri. Murr- RV Kranz-kin- 
sesssgsde W s Wut-m as en 

Sport-von nd sor Ahnsqmrden 
Hun sont i Klemme under Moos- 
snenö Gewerke-w oa Redninqsiotps 
set mantte ttlkaldes set at dein 
W og site hetvde W W. 
M ists ifL »M." magst alvorlis 
q- Mttlley men det hu dog ad 
M, at deutet An kunde rede-. 

;I,.W·.WU- 
»Im-MO- 

i en Esendom i St. Pederstrwde i. 
Kobenhavn et u«l)t)ggeligt Dratna. 
En sordrukkcn, 40aarig Strasdder 
toin i Stasnderi nced sin Kone.Man· 
den, der svar stasrkt bernset, tog en 

sØxe og sorsulgte i lang Tid Ko- 
nen, der for strigende om i den 

slille Strie. Tilsiidst ranite lden des- 

sperate Mand lsende nied Vagsiden 
saf Øxen i Hovedet, saa at hnn styrs 
»tede bedøvet om. Tililende Hut-»be- 
»l)osere overniandede lsl. »B· T.« 

istrcedsderem netop sont han stod 
»ined Øxen leitet for at rette et 

Jdrasbende Slag mod sit nngsteBarn 
JStratI ester koin Politiet og an- 

;l)oldt Muden, nienszs sionen bleo 
bragt spaa Hospitalet 

Fundne Lig. Hjorrinkh 2. Otto- 
.s:lk’ogle Vorn lsar i et strat oedTaars 
sisirke snndet Liget as en l)er paa 
Egnen oellendt Vagobond, taldet 
,,«Ilnders Brasg« eller «Store An- 
der-:s«. Han sandtes nied 3 Brasndes 
oinsslasfer oed Siden og er siktert 
død as Knlde og Drit. 

Hsstem Lein-nig, l. Ott. Egnenszs 
Høst er nn paa sdet nasrineste endt, 
og det gode Vejr i asvigte llge red- 
dede Situationen, der ined Heilsin 
til llkansteligslied lsar vasret uden Si- 
aesmtte siden 1891. Asgrøden snlder 
thi- Gang inod en alniindelig Hast, 
og i Monds-«- Minde lsar man ikte 
set Egnenis Bygninger i den Grad 
slankerede ined Kornlsass soin nu. 

Denan italmindelige Asgrøde lsar 
dog tabt en Del i Vcrrdi baade ved 
spirede Kieriier og ·ved, at Straaet 
er lilenet markt. Kasrneinængden 
staar ilke i Forli-old til Fodersyldem 
nien alt i alt liørek Høslen dog til 
de liebste, inan paa denne Egn lsar 
bjerget. 

Kartosselavlen. Qemoig l. th. 
Itartosfeloptagningen er nn i snld 
Wang. Kartoslen giver et mindre 
lldlintte end paaregnet da Knoldene 
nenneingaaende er sinaa. Deriniod 
er sivaliteten endog sjaslden god, 
saa der liaoes en meget sinere 
SlagStJare ensd aliiiiiidelig. 

Landstslckttiritetsværkernr. Lein- 
11ig, Zu. Sept. Haue Og Oniegns 
Eelttriritetsvasrt, der nn slsar virtet 
i llsz Aar og har kostet ca. 400,000 
pur, lsar i første Dristszaar gioet et 

lindersknd paa ka. l(),0li0 Kr» idet 
der er ndet 4 Øre for Los og 2 

Øre sor mast. Paa Vasrtets i Gaar 
aftsoldte Generalsorsainling vedtoi 
gesJ dersor en Lovwndring, l)vorester 
der srecntisdig slal betales 2 Øre sor 
Los- og l Øre for Kraft og des- 
nden en sast aarlig Asgist as 212 
m. pr. Lainpested, lIXz Kr. pr. 
1000 KLE- Ejendomsstyld samt li 

Kr. pr· Motorl)estetrast. Værlet bar 
231 Interessenten 

Falden paa Vestsroaten. Der er 

til Zilleborg indløbet Meddelelse 
ont, at den tendte danste Jdraetss 
mand Jørgen Kornernp Bang er 

salden spaa Fronten i Frankrig sont 
engelst Sergent Kornernp Bang 
oar Mitrermester i Silkeborg og 
orev tillige sin asdøde Faderg Flises 
fabrik. Hans Moder leoer endnu. 
De fieste lidt ælore jydsske Jdrcetss 
mir-nd vil eritrdrc hans elegante 
Zkiktelse, sasrlig fra Kapgangsbaner 
ne, book 'l)an nied legende Letlsed 
gik alle pnstende og stsnnende Fron- 
turrenter sonder og samtnen. Ogsaa 
i Gynmastik og anden Jrcrt var lsan 
en Mester, og dette var den egenti 
lige Aar-sag til, at shan paa Jun- 
chers Wnnnastitinstituat i Silteborg 
sont i Forbindelse ined engelste Las- 
rere og strererinder. der sagte Udi 
dannelse der, og beslnttede sig til 

selv at rejse til England i 1915 

sont Laster i Gniiinastik. Ved Kri- 

gens Udbrusd nieldte lsan sig som 
Frivillia og antoges ssotn Korporal 
for senere at avancere til Sergent 
Hans Vataillon shavde tun owret 
ved Fronten i godt et Par Maanes 

der, da Esan saldt. 
Gan-le Reduingömceud Vlandt 

de Redningsinænd paa Vesttysten, 
der i Aar asstediges paa Grund as 
Ast-der og Svageliahed, mwner 

»Ihr-di DagbL« Jens Rasinus Si- 

monsem der bar tjent vod Redninass 
baasden i Lallen i 10 Aar ag·været 
med til at redde 135 Stibbrudne, 
Christen Leth, der shar tjent vod 

Redningöstationen Lille-beide i 26 
Aar ag« rsddet 150 Stil-bruan 
Villads Christian Pedersem der hat 
tsent ved Mosius Redningdstations 
twlxx Ist- ag dellaad i manae 
tatssulde -Mninaer» sann-Obst- 
stianlerh der shar tjent vedRedningss 
stationen Tveksted i 84 Aar sog red- 
det 70 Skisbbtudne, Peder Ehr. Pe- 
dersen ved Redninasstationen GI- 
Økaaen i- 27 Aar og reddet 168 

Weist-ne ag Pedet Christian Bib- 
ser, der bar tsmt vod Redninasstw 
tionm Wir cis-Tat oa blærs 
get 108 Wahne 
W It Lust-W. ask Berg vier t W M en 

derslev for at liente en Heft, sont 
Ganrdejeren dhaivde købt Karlen 
heutede Heftem men da der "famine 
Dag var Marked i Brønderslev, 
folgte ilmn den til en Guardejer fra 
Vodsftoo sfor 925 Kr. Hatt svirede 
faa Reiten af Dagen i Brander-sten· 
og ined Nattoget reiste han samtnen 
ined en Bekendt til Aalborg, ljvor 
han nnsste Morgen vaagnede op 
nied tun M Kr. i Vehold. Karlen 
blev esterlyft og arrefteret, og der 
bleo tilvejebragt 104 Kr» sont HussJ 
bonden link saaet ndbetalt Karleni 
ital nn ifl. »Vends. Tid.« spifeVandi 
on Brod i 4 Manne 5 Tage og er-’ 
itatte Hnsbonden 821 Kr- 

Dsdsfald. En i Liosforsitringss 
tredsfe tendt og anset Mand, Otter- 
insnettør P· C. Rhodssørensem er 

efter faa Dages Sygeleje afgaaet 
ved Toben, 72 Aar gonnnel J- oins 

trent 40 Aar havde shan virtet for 
Livsforsikringssagen 
s- Ihn Manufattnrimndler Fritz 

Peterieih sont i nmnge Aar var 

Medletn af Geiistojte Zogneraad, on 

Horn i de lenere Aar var Revisor i 
«9lttordwfdeliiigeii for istannfaktnrk 
liter, er ajgimet ved Tøden, 61 Aar 
lAl. 

— Lasge Auge Fijorboe i Alle- 
sted er ainnnet ved Toben i en Al- 
der 37 Aar og efter lang Tidis Sys- 
dom. 

— Aalborg, 4. Lit. Mksbelhands 
ler Chr. Tilstbøll frn United plejer 
lmer Onsidag at oinsriwre Møbels 
nnttionen i Aalborg. Lmn nnkoni i 
Atti-I ioni siIIDVanlig og ton ind nos- 
en Proben bvor lmn git rast i 
Selig. J Mut-ges inndt man hanc 
ded, nntagelig ramt ai et Hierieslan 
Lmn blev et lmth Hnndre Aar gl. 

En ni Zydtyg ten-die og nniete 
Landsnnrnd, Gaardejer Chr. Denn 
i Reis er ifl. ,,Tl)ist. A. Av.« af- 
ganet ved Dsnden eiter et langt og 
sinertefnldt Smeleje, 32 Aar gl. 

-— Kni. Konfesiionnrins Provst 
lic. theol. H. M. Fenster bar hast 
den Sorg at mifte sin Huftrn, f. 
Norun 

Afdøde nedstonnnede nennein sin 
Morinoder fra Nrønlnndss Apostel, 
Prcrsien Hans Egede 

—- En af ZtrnerOgnenis kendte 
Mir-id, Proprietasr Franti Steckt- 
strnp, Kvisigaard, er efteF lasngere 
TisdsJ Smdoni dsd paa Finsan Los- 
inftitnt i Knbenhmnn Ist Aar gl. 

z Kapelineiter Georg Preini i 

IKiisino blev Lørdnn den SO. Sept. 
Hing midt under Foreftillinneih on 
JSondag Morgen aigik han iil· ,,V. 
"T.« ved Døden af et -Slagtiliælde, 
tun 42 Aar gannneL 

—--- Den ene of Cheferne for Fir- 
nmet August Neubert i Mnhavm 
Worin-je- Eknst Neuem er ist. 
1»Nott.« aiqnaet ved Enden, 57 Aar 
«gl. 

Ved Gmnstm 
—- Et Par Udininglere im Rod- 

lmrg blev fil. ,,Kolsd. .Folkebl.« for- 
leden Nat grebne paa fersk Gerninn 
as en Grasnsegendarm mellemSlods 
bomlins on —Andst. De er ført ril 
Holfteo 

—- To Nitsfere er ifl. »Nibe 
Amt-Jst« forleden Nat sluppen over 

Gransen i Nasrheden as Foldinns 
bro. Den tyfke Grasnsevagt skød paa 
dein, og den ene blev let sanret 

Vrwndende Stils. Esbjerg, Iz. 

Oktober. Den fiore novfke Jasrns 
bat-l «Znna« ankoni Maiudag til EI- 

-bjerg im Amerika nied en jun-re 
Qidninn Korn on Foderftoffer Tit-I- 
dag Eftenniddag Wstod der Jld i 
Lasten, on anden antog et ret be- 
tvdelin Sinfonie Havneonsienetis 
Damm-r »Vilsdanden« og Egibjerg 
Vrnndunssen tillnldtes og ved is- 

Tiden i Aften var Jlden tsilfnnelni 
dendkl slnktet Man er gaaet i 

Gang ined at koste 3200 Ton-S Her- 
frotagen der er oni Bord og hor ta- 

get en Del Stabe as Band, der 
blev sorgitet over dem. Jlden me- 

nesJ opitaact ved Selvantasndelfe. 
Lasten var bestemt til Firmaet Erit- 
fen E Ehristewsen i Esbjerg. 

Vlandt tun-me Scæstninsr. En 

Irr-net i Grind-find traf i Folge 
»Beste A. Fo"ltebl.« forleden ved en 

Krnnminn af Simmels Beet en 

Flok tannne Ænder. Da han ftod 
og betragtede dem, lagde lhan Meer- 
ke til, at en af dem var maget 
mindre og nieset livligere end de 
andre. Gan gfovde iaa en hastig 
Bevægekle mod Armen, hollket de1l 
tamme Ænder ikke Mede; men den» 
nne And rettede mars, oq tac- W 
den et Skud Sogl. Det viste sig 
at ver-re en Oykand, som havde fslt 
Trnng til tinere Selstab. 

Hvtcd pfu- kan give. En Gaards 
ejer i Flade paa Mord, fom hat en 

Del Hins, Hat-de ille tidligere reg- 
net med iden Mtægt, Walcet gew· 
Siden Ntytaar bar han dog holdt 
Nenn-Ital- med, hvor manne Penns- 
ber Wut ved Salq as Æm og 

W w iw »wi- Win- 

’givet det overrafkende Resultat, at 
»der fra l. Januar til l. August d. 
A. er Isolgt for 1200 Kr. Æg. 

Solgt Hingstst Kr. Vadgaard 
af Stenild shar folgt et 3 Maanes 
der al. Hin-gltføl, faldet efter »Al- 
drujn Mnnkedal«, til Andst Herreds 
Oesteaolgforening for 14,000 Kr« 
kontant og 25,()00 Kr. paa VilkaarJ 

leboc NasmnofensSagens Om- 
kosmingcr. J Folge Høiesteretss 
donnnen fkal Aalborg Amtsrepartis 
tionsksfond betalesOnikoftningerne ved 
Tilrboe Rasninsfendsagem 5400 Kr. 
Aalborg Amt har henstillet til Jn- 
stitsniinifleriet, oni der ikke knnde 
vaer Ilnledning til, at Staten be- 
taler disse Pengex nien Ministeriet 
ljar i Folge »B. T.« sparet nei. 

Ekibsvastst i Grenaa. Gratan 
4. Oktober. Nedaktør Forboft og 
Vankdirsettør Slødfholni af Grenaa 
og Kaptajn Miktelsen as Alsgaard 
lJar forelagt Byraasdet en Plan oni 

at oprette et Stibsvasrft ned litresl 
naa Hann; de hat ladet en Inge- 
nior nnderiøge sFolioldene og fnndet 
et :slreal, sont stal soasre fortrinligt 

Et mislykkct Foketagendr. xGre- 
naa, 4. Oktober. Paa en General- 
forfaniling i Asftes i Andelsselstabet 
ltirenaa Andelsieuasteri vedtoges det 
at opløse Andelsfelsskabet og op- 
rette et Attiefelskab. Vaskeriet star- 
tedeLJ i l!)12; den sprojekterede An- 
lasgssnnh l(;,000 Kr» blev betydes 
ligt ooerstredet, og paa Grund af 
iorslellige ll’l)eld, bl. a. hynpige Be- 
itnrerskifter, bar det stadig givet et 
linderskndx detto var nn sblevet sna 
start, at der ntaatte note-I noget 
Ti Liluidationksndnalg valgtess Ve- 
stiirelsen Tot nne Attieselsskab hol- 
der om nsogle Tage lonslitnerende 
Weneralforsaiiiliiig. 

Tet vedtoges, at man itke skal 
atilasnae Sag niod en Del Jn- 
tereissenten der bar nasgtet at be- 
tale. 

Et Poftlmd lom Dtytlasgr. For- 
leden Efteriniddag ffete der paa 
erdenszbro i Kobenliaon det lklielsd, 
at en Heft — ninliaoiis ved et Fejls 
trin —— iil iet Blodlar sprwngt i det 
ene Farben, ssan at Blodet ftod i en 

Etraale nd paa Waden Poitlnsd 
Hausen, der tilfasldig koni til Ste- 
sde oa sont tidliaere bar leert en Del 
Veterinwrstieini. ssit i Folge .,:icaat.« 
Vlodet standset oa en Gibiribandaqe 
laat naa Heftem ssaaledes at Dyrlæi 
nen, da lian koni til Stede, knnde er- 

klasm at der intet videre Var at 
aore Gestens Eier belønnede na- 

tnrliavisz det fnarraadiae Poftbnd 
Stute Ejendomsfalg i Rohen- 

havn. Ejendonnnen Østergade 36 
er af Vagermester Ang. Bestle folgt 
til Jndelimieren af Vnndmagerfirs 
inaet M. Devinssln 83 Co» C. og L. 
Zchettlasnder, sont bar Forretning i 
Nr. 38. Kobesmmnen er 350,000 
Kr. 

Bankier P. Haaeinann Gar 
folgt Eiendoinmen Bredgade 51 til 
Direktorerne A. D. Andersen og P· 
Carl for 405,000 Kr. 

Godsejer G. Ree bar sfolgt 
Storingade Nr. 20 til Konsul M- 
Lrsen for 262,000 Kr. 

—--- Forlaasboabandlek E. Hage- 
rnp bar folgt St. Kannikeftrasde 18 
til Fabrikant Carl Jakober for 
121,000 Kr. 

— Bodkermeiter Glut Nsielsen hat 
lebt Ejendonnnene Aavhnsaade 89 

og Ol, Strandbonlsevard 93 og Sil- 
keboraaade 12 for 400,00() Kr. 

Et mystifk Skud. Aalborg, 29. 
Zeptlir. Da Mnrer Tø1)bora, Øfters 
nade 12 i Aal-borg, i Morges gik 
iorbi Veisobaklen paa Vej til sit 
Ilrbejde i Hasleris, blev than kamt 
i Laarene as et Sknid Hagl Han 
faldt osin, nien var dog i Stand 
til at slasbe sig Eben til Sognefos 
aed Calftrnps Gaard, btoor Karlen 
sandt «ham ligaende. Calftrup korte 
den saarede til lhans Hjem hvoo 
den tilkaldte Lasge konstaterode, at! 
Haalene ogsaa havde ramt i Unber- 
livet. Tsyborg blev derefter kspt til 
Kommunehospitaleh hvor ban nu 

lieuliager meget lidende. Man aner 

ilke, ibvem Gernlngsmanden er: 

nien det er san-dsynlsigvls en Krybs 
fkntte, da Jagten vaa Bejfebakken 
til-linker Aalborg Kommune 

Afklapsede Bald-intend. Volitiet i 

Aalborg shar nu omtrent sfaaet op- 
gjsort med de Voldsmænd som 
Rundsinesctfwaaen soverfalldt Poli- 
tiet -paa Algade oa tilfpjede to Bei 

tjente ret lflemme Kvwfteller. In 

shollandfsk Somand fisk 60 Dages 
Fasngleb en locan Somand fik 80 

Dage, et ungt Mennefke fra Aal- 

Jborg bar faaet en større Bode plus 
"14 Dages Varetiægstgarkest, og to 

Statsfunktionærer bar ckaaet 50 sog 
35 Kr. i Bode. Endnu mangler 
man l Folge ,,Nordj.« en ung Aal- 

borgmler, lom bar kostet Weist 
Steh of line Jst-dem han est-ple- 
set- 

EPTEZAÄBBT BE DBJLICT I DBN NY DÄNSXI 
LUTIIBBSKB KOLONI I DDT sYDLICE COLOBÄDC 

835.00 vil dæltlce alle lldgixter ved Taten. 

Nu er der m udmækket Ticl at inspicerc den ny Koloni 
pas- costilla Estate. Parmekne begyndek nu pag Amsel-s XVI-g- 
fodring, og De kau faa Auledning til at se netop hvorkor og 
kliverledes de kaar saa stur Fortjenestu Ef at kede Svin, Paar 
og Kreatur-ein 

Past- Nie-is Beut-sen fra XVrelistcr Grm·es, Mo. liar købt ev 
Parm i Koloiiicn og vil flytte derud med Familie til Pol-au- 
ug optach Prikstegerning »l)landt lckmdsmasnd der-. Mange an- 
dre liar est-er umliyggelig Utsdersøgelse lcølit band og tilflyt- 
ter til Forum-. Opsskt ikke Dei-es Undetssøgelse ak Pol-hole- 
ne, indtil alle de liedste stykker er opkøbfz skriv ekter Zulä- 
stændig Beskrivclse til 

OLUP BONDO, 
species-l Beorcseutstivo, 

Ok 

sIsMDD INVBSTMBNT Soll-WANT 
Bamge anldiugy owns-, Nebraska- 

—- 

III-K FOR-N IIØJSKOLB 

Ell( llorn lløjskolc ufholder sit Viutcr—Kursus 
fra 1. Deo-. til l. Mart-s· skriv after Katalog. 

A(lressc: C. C. K l o t h, Porstiiindcr7 
Blk Horn, Iowa. 

Yrorsou lløjslcole 
begynder sit skoleaar den 

27. November 
For lndmeldelse cllcr nærmerc Oplysninger 
bedes man henvcnde sig til Forstandercn- 

21 . A. ILarsen, 
Rt.1, Ksnmare. N. Dak· 

IIISTORY OF TIIB REPOKMATION« 

A ncw edition ok this cxcelleut book has just come 

from the prcss of Luther-in Book Concern, Columbus, Ohio. 
lt is a book that should be found in cvery but-heran home 
and thut should bc carcfully rcad by crery young Luther- 
sn man and womau. such reading will contributc largcly to 

u proper apprcciiitiou ol« what our Luther-an church is und 
stands for. 

The book contains 208 pages and is substantially bound 
in cloth. The pricc has bccn rciluced to tlic insignikith 
sum of 35 Conts to place it easily within thc reach of all- 

Wc carry thc book in stock and can kill ordcrs promptly. 
Dau. Luth. Publ. Konse, 

mail-, Ncbr 

Dana college, 
Blair, Nebraska. 

Begymlte den 26. septeml)e1-. Det- tilbycies Undekvisaing 
i kølgeodo Akdelingen 

l. Prosominsriet aller korberedende til Prasstoslkolon, 
ilw Ast-. 

II· Not-mal Aftloliogen for voniende ,.tosolion«. 
III. Alt-Kleinigk, iikeaarigt Kot-sus, der givok Mgsng til 

Universiteter og collesku 

IV. Sollt-CO, de to Wut-e Ast-s Akbojde. 
V. Handelnsde todsvigt Kann-. 

VI. Musik-kob, Los-Iris Kot-us- 

Vll Eis-koloss, livor Blovon lmu tsgo do Pos, dot- til- 

ttsmsos most, udou nagst smrligt llonsyn til Uhu- 

men. I den-Je Akdelivg lægges sækliig Vækt pas 

Buselslt kok indvsacikeds Inmdsmævck 

skolon or worksnclt ck state-n Nahm-is og lut- Bot til 

It Mode Diplomser og ,,cektitlostes" til ,,tswltots". 

Als Pompjkgslor besvsrss moci Gliede-. 

kslnsiv sites- lcstslog. ; 

Is. Ä. OW. 


