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til Trods for at vcere mer ved Stei- 
vets Aar dog inderlig enskede at 
knnne dø som ordineret Præst· Da 
han er rast og rørig endnu, og en 

nidkær Arbejdek, blev dek ham til- 
staaet til Trods for hans Mangel 
paa Uddannelfe — ja, det er jo itke 
helt Ret at sige, for han var fra 
Varn af opdraget til at veere Præft, 
og da lian blev volsen, fik ban end- 
vg scerlig Uddannelfe til at modars 
beide Kristendommen Men saa hørs 
te han en Prcediken af en Missio- 
nær, og da han faa ilnlde til at for- 
rette den lædvanliae Tjenefte foran 
Afguderne, meerkede han noget hid- 
til ukendt: han fkammede fig. Sau 
blev ban Kriftem jenere blev han 
Dr. Peery’s Sproglasrer, og begyndi 
te faa ftnaat at prasdike Tet var 

Waso, den femte af Kandidaterne 
Ja, jeg stulde skrive om OrdinasY 

tionen, men det tror jeg itle, jeg 
tan. Da jeg stod for Alteret, før 
jeg skulde skride til denne hellige 
Handling, var der især een Tause, 
soni fnldte mit Hier-te: hvor er det 
dog lifligt at tjene Herren! Jeg 
tcrnlte paa hin Tag for næsten 20 
Aar siden. da jeg lige ved Solnedi 
gangstid stod ene paa den nlendte 
Strand i et fremined Land, oingivet 
af Feld der talte et Spros, jeg itte 
forstod Jeg tænkte paa hin Dag for 
nckften 16 Aar fide-i, da det vlev 

mig forundt at døbe den første Ja- 
paner, vor snart efter hjemgangne 
Hammer Kinchi. 

Handlingen foregit i Kurume Ka- 
pel, der var en god Menighed sam- 
let, faa Kapellet var fuldt, og der 
foran Alter-et stod nn fein Mir-id, 
fom vi sknlde indvi til Herrens hel- 
ligfte Arbejde paa Jord: Gndsori 
dets Forlyndelse og Sakranienternes 
Zorvaltning. 

Som den ældste paa Marien blev 

det niig betroet at onertage Ledels 
sen, biftaaet as alle vore egne — 

Prasfterne Niellen, Bach og Yonenmi 
ra, samt fra Amerikanernes Zide 
Lippard, Miller, Takinioto og Ya- 
manouchi. 

Det var den iidfte, der holdt Jn- 
timationstalem over Joh. 21, ist 

—19. Eiter den helliqe Handling 
talte Past. Yoneninra og det tilined 

over famme Teth Han freniholdt 
tre Tanten t. Udvalgte as Herren 
sein« hine Diiciplez 25 Karlighed til 

Herren mere end til alt andet: 3. 

Arbejde for Herren ved at vogte Je- 
fu Faar og Lam. Det var et alvors 

ligt, indtrængende Vidnesbyrd, der 

sit mig til at trente paa hin Dag 
for næften 20 Aar siden, da Past. 
Anker ud fra famrne Kapitel holdt 
en i alt Fald for niig uforglemmei 
lig Prædilen om det Øje, der tun-: 
de se Herren. 

» 

For vor kcrre Mntfnmoto blev 

Dagen endnu alvorligere ved, at 

han om Morgenen tidlig maatte 

reife bort fra fin Softers Dødslejex 
efter Ordinotionen rejfte lmn tjlva- 

ge, men lnm var sovet ind, en Kur-J- 

drager, der lasnglecs ester Hinlen, 
men med five finan, der endnu ifke 
dar flore nol til at forstaa, hvilken 
uerstatetlig Sind de havde tabt. 

ngaa for Hondm nu Prreft i 

Sage-, ikete noget lignende. Hans 
Ungre Broder laa for Døden i Kn- 

mamoto, Mandag og Tirsdag bespa- 
te dan ham og Onsdag blev han 
kaldt tilbaqe, da Dsden nventct hur- 
tig indtraadte Onsdag Morgen Os- 
iaa han var rede til at folge Kal- 

det, san der var Trost i Sorgen. 
Nu er der 10 ordinerede Mænd 

i den lutherlke Kirke i Japan, af 
hvilte vi bar de five: Yonemnra og 

nu vore egne tre Born. Der begyni 
der at blive Hand at lunne faa en 

vikrcliq japaun tuxhckik nikke at ie· 
en Dag. Det ier en god Del lysere 
nd end hin Aften paa Yokohama( 
Strand for 20 Aar iidenz Herrean 
fle Tat for alt! lMen Tat ogiaa til 

alle, der hnr bidraget til, at jeg 
sit Anledning tii at sma der den 

Aften, og nn forleden foran Alteret 

i Kamme. 

Ebers i Arbejdet lntkeliae Zteds 

sdrtrwder J.M.T h. Winther. 
— sw —.-·—- 

50-’!lai«. -s.Il-::2igy;d:- 
Julillwuiik 

Tresoldigiheds dansle ev.-lnth. Me- 

nlghed i Jndianapolis, Jud» fiejres 
de 50 Aarsthtbilcemn i Forbindels 
le med veftllge Distrilts Kredsmøde 

as Jllinols Kreds l Dagene fra den 

n. »in pp mcd den 21. Apkn As 
Kredfens Priester var ftlgende til 

ZStedM L. Petersen, J. Simonsen, 
7P. Nielfen og A. C. Weismann 
l Past. M. Fr. Wiese, der med- 
virkede ved Menighedens Stiftelse, 
og Pastor H. Berthelfen, der betjens 
te Menigheden i ncesten 12 Aar var 

til Stede efter særlig Jndbydelse 
Kredsmødet og Jubilæumsfesten be- 
gyndte med Gudstjenefte paa Me- 
nighedens Stiftelsesdag, Onsdag Af- 
ten, den 17. April. Paftor J. Si- 
monsen prædikede over Es. 48, 18. 
Derefter Aabningstale ved Kredss 
formanden Pastor L. Peterer og 
Beltomsthilsen ved Menighedens 
Priest, Post. C. Jeppesen. Torsdag 
Eftermiddag skulde der have været 
Sanctalemøde, men dette maatte op- 
fættes til senere paa Grund af en 

Vegravelse Et agtet Medlem af Me- 
nigheden, Grovers Jenseit, dvde af 
Lungebetcrndelse Mandag Morgen 
den 15. April — efter blot nogle 
Tages Sygdom — eiterladende en 

nng Huftru og Z smaa Born. Hans 
Begravelse havde man faa af en vis 
Grund sat til Torsdag Efterinidi 
dag. En af de besogende Priester 
talte ved denne Lejlighed Paa Taktik, 
og Stedets Prcest paa Engelsf. Kir- 
ken var fyldt til sidste Plads. At 
Herren ved denne tnnge Tilskitkelse 
midt i Jublæunisglæden vilde mone 
til Stilhed og heilig Alvor, maatte 
viit enlwer fele, og det blev da eg- 
soa med Flid fremholdt i Talerne 
Torsdag Aften tnlte Past. A. C. 
Weisman over John 8, 12. Fredag 
Eftermiddag famtaltes der over de 
to opstillede Sinnen l Kor. 13. og 
Mt m, Li. Det første indlededeski 
of Past. Vl. C. Weis-nimm og det 
fidste af Past. P. Nielsen. Den al- 
derftegne men aandssfriske PastWiese 
deltog flittigt i Zanitalen til Glas- 
de itte blot for Menigheden, der al- 
til linr set op til ham med Agtelse 
og Kwrliglied, men ogfaa for de 
tilstedevasrende Priester, der med 
Ærbedighed lyttede til den erfarne 
oq prevede Herren-J Tjeners Vids 
neszbnrd Fredag Aften talte Past. 
P. Nielsen paa Engelik over de 7 
Kurs-ord. 

Zondag var bestemt til seerlig 
Festdag. Past. Wiese talte til Oøjs 
niesse over den 126 Salnie 

Oni Eftermiddagen holdt Past. 
Bertyelsen Jichilæumstalen over den 
itl Sol-ne, og PastjJeppefen op- 
læfte en Overfigt over Menigheden 
fra dens Siftelse til Dato. Denne 
Meningheds Historie tilligemed Bil- 
lede af de 3 genlevende Medlemmer 
fra Menighedens Stiftelse og Past. 
Wiese, vil not senere blive indfendt 
til »Danikeren«. 

Mellom Eftmniddagsmødct og 

3lutningsgudötjcnesthn om Aftencn 
servcrcdc Kvindcforeuingcn Aftcnss 
mad. Mcllcmtiden tilbragtcs for 
øvrigt mcd Samtalcr og Sang. Dct 
var en ledc at lmrc de ungc syn- 
qe on Tcl as vokc dejlige Zalmety 
fom de lwrtc i Søndagsskolcn og 
vod Ksonfirmationengsforbercdelscsn-—— 

-scrrlig fordi de sang disse- Salmcr 
udcnad og uden Brug af Tekstbog. 
Tot burde have vasth sagt spr, men 

kan dog i demu- Forbindclsc Iva- 

nes — at chskrivvrcn ovekvasrcdc 
Sondagsskolen og erfarodc til sin 
Glædc, at Vor-neue var grundig op- 
lasrtc i Katckisnusns Sandbcder -—- 

og at de sang vorc kecke ltsthcrikc» 
Salmcr med en Hjcrtclighcd og Sit- 

form-d, der vidnedc om at den-s Op- 
dragolsc for Fædrenes Kirke var i 

dvgtige og goch Hændcr. 
Vod Slutningsgudstjcncstcn holdt 

Past. P. Niclfen og J. Simonie-n 
hvcr en fort Prasdikem hvoreftek de 

tilstedcværcndc Prwster tnlte et lille 

Slutningsord. Don bøjtidclige og 

ftemningsfuldc Fest fluttodcs mcd 

Assyngclfc af Salmem »An-das og 

Safttc, vi stillcs nu ad.« og Hek- 
rcns Vclsiqnelfe vcd Past. Wiese-. 

En Dcltagcst 

Ti! Mkdlkksmemk f P 
og E. muss-u, 

Don qamks P. sog E. Kasfcs Kass- 

sprrr, Past. A. L. J. Zøl)olm, gør 

opmasrkiozit paa, at enkcltc af Mcd 

lcnnncrne lmr fundet Opgøret umsi- 

agtigt. Der belva ingcn offcntlig 

Reises-reife men blot cit Forsikking. 
at alt fkal lslive tikfrebsftillcnde ord- 

net) blot man givcsr Tid til at under- 

-spge de Klagen-, der er indløbct. 
A. M. A- 

s 
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Danmark 
Kviadctnc og Valgenc. Dunst 

swindesamfund havde Aftenen den 
li. Mart-J indbudt til offentligth 
de i Grundtvigsi Hug, København, 
liWr Fadritsinspeftør Fru Julie 
Arenlialt talte uni: Kvinderne og de 
forestaaende Balg, særlig med Hen- 
blit paa Landstingsvalgene 

Fruen indskcerpede Kvinderne den 
Pligt, de har, til at benytte den nu 

erlivervede Valgret, og hun betonede, 
at selv oin det kunde være vanskes 
ligt at bestemine sig for et bestemt 
Parti, niaatte man gøre det allige- 
vel og slntte sig til dem, »der by- 
der een mindft inwd«. i 

»r« :«’lienl)olt fortlarede bereitet-, 
livorledes Kvinderne ved Samen-bej- 
de knnde opncm Refultater ved 
Landstinggvalgene Danst Kvinde- 
iainiimd liar i alle Landstingskreds 
se nedsat Udvalg, der skal tage fig 
af Ilrliejdet Der er sket Henvendels 
se til alle Partiers Hovedbestyreli 
fer ined Henstillinger, der gaar ud 
paa at fikre Kvinderne en rimelig 
Nsepreesentation lilondt Valgnicvndene 
De inodtagne Zvar er alle Velvillis 
ge — mer eller mindre. Hnn opfer- 
drede Kvinderne til at vife Par- 
tieriie, at de er vaagncs —- oa for- 
dringssfnldu euer-J respekteress de il- 
fe. Kvindernesz seerlige Interesse-r er 

ogsaa Smaniiidsiiitereszser, derfor 
Iniaa der i alles Interesse arbejdes 
for at faa de rette Kvinder ind i 
vort politisle Liv. 

Frn Eiilier Carstensen iluttede 
Mildet ined Dansk Kvindeiaininnds 
,,Valg-Fynderd.« 

Kvinde, svigt 
ej Stat og Hieni, 
gør din Pligt, 
gaa lien og stem. 

H 

Foredrag af Prof. Ammnndfen. 
Simdens Virkelighed. Om dette Em- 
ne talte Provst Annnundsen i Aftes 
ved det farste af de tre offentlige 
Studentermøder. soin Danmakks kri- 

steligs Ztndenterforbund i disfe Da- 

qe aiholder, itriver »Kr. ngl.« af 
lö. Mai-ts. 

Selv om man set Asskyelighederne 
i Verden og ogsaa kender lidt til 
det ondes Virkelighed i en felv, be- 

gnndke Taleren, kender man dog iks 

te Syndens Virkelighed; iaa længe 
man holder sig felv udenfor, er 

Syndserkendelsen itke tilstrækkelig 
dnb. Man niaa længere ned, fordi 
nian endnu ikke er i fnld Forftaaels 
se med Sandheden Dctte toninier 

man ved at møde den perionlige 
Sandhed i Kriftus. Man ser da, at 

Synden herer iammen med ens Jen- 
Hvis man affinder sig let med fin: 
Sond, bliver man aldrig hclbredet, H 
og endelig gælder det Ord: hvad et 

Menneike saar, skal han sog beste. 
Der kommer til fidit et ftort Regu- 
slab, iom ogsaa viser as Syndens 
Virleligbed 

Gudø Birkelighed. Ved det an- 

det andet af Ztndenterforbnndetis 
offentlige Ztudentermøde kalte 

Provst Annnnndfen om: ,,Gnd-JVir- 
keligbed.« 

Zelv om man trok paa Gud, er 

det ikke iittert, at man tror paa 

Gud fom en Birkelighed; det kom- 

Iner an paa, om man tror paa Gnd 

iom en Person eller en Ide. Trer 

paa Gnd fom en Jde (Kcerligl)ed, 
Sandhed el. lign). kan nof foreneiz 
med kristselig Sprogbrug, naar den- 

ne forftaas billedligt, men den kan 

vanfkeligt forenes med Bsnslivet 
oq Sakramenterne Her maa man 

tro paa Gnd iom en Person. og i 

denne Tro bliver man bestyrtet, naar 

man møder noget, iom griber ind 

i end Liv; thi en saadan angriben 
redet-, ofte en Plan, der er Udtrnk 
for cn stærk Villie. Det var jkte en 

Ide, men en personlig Faden Je- 
fnszi bad til. En Jde kan ikte søn 
derknuse og omskabe et Mennefke: 
men den levende Gnd san gøre det, 

nan fan give Mennefter Kraft- 

Ftygtelig BenziusEkIplosioss. Tie 

Born og to wksne alvotligt for- 
bmndte. Vernenes Saar inne-J lingis 

fnrlme J Ejendommen Jaqtvej 
1.3:,k diornet af Frejasgade, M 
benhavn er den 15. Marts For-f 
middags bændt en Ulykke af den als I 
vorlsgfte Rækkeviddc J Køkkenet til4 

Oandelsrejfende BGjerregaardsLej 
ligkykd pp— 2. Sal i den nævntc 

Ejendom er der ved 10-Tiden eks- 
ploderet en Del Venin, og tre- 
Vørn, der opholdt sig i Kølkenet, 
er lsleven saa uhyggelig forbrændt, 
at deres Liv rimeligvis ikke staar 
til at redde. BGjerregaard og han«-I 
Svoger, en nng Soldat ved Navn 
Gram, bar faaet slemme Brandsaar. 
Soldaten er bragt til Garnifons 
Syg-elnts, Vørnene ligger paa Rigss 
hospitalet. De to af Borneue, to 
Drenge paa 9 og 11 Aar, er 

Bjekregnardszs egne, det tredie, en 

lille Pige paa et Aar, er Bjerres 
gaardss Svigerindes. Den lille Pi 

! 
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Ptæftcindstillinger Under BUpr 
Oftenfelds Ledelse fotetog Wenig- 
hedizraadet den 11. Marts Jndftil- 
ling til det ledige Embede fom l. 
res. Kapellan ed Vor Frne Kirke i 
Københnvn 

Ved første Afstemning faldt alle 
Stennner paa res. Kap. J. Th· En- 
gel, Hillerød, sont faaledes er en- 

stennnig indftillet sont Nr· 1. Som 
Nr. 2 og 3 indstilledes ligseledes 

enstennnig benboldstvis Sogneprcest 
Jac· Wolf, Hylke, og res. Kap. O. 
jMnndt, Onmlebcet 
» Menighedssraadets Jndftilling til 
Præsteencbedet i Nørhaa gav iflg. 
«,,Tlnst. A. An« til Resultat, at 
prcesteviet Medhjælper ved Snndbn 
Kirte i Knbenhavn Carl Ewald Kil- 
lericli lvlen enstennnigt indstillet som 
Nr. l. 

De fjtrllnndske Tøtvefabrikanter. 
Paa en den 9. Marts i Roskilde 
afholdt Generalfoksmnling i Sjcel: 
landsI Tørvefabrikantforening, eepræi 
senterende over 200 Tø1«vefabrikker, 
vedtog man at ndtale sin Beklagelse 
over, at Jndenrigsntinifteriets Be- 
kendtgørelsie af 18. Februar 1918 
am Handel med Tørv m. m. er til- 
bagekaldt, og sin Protest mod, at 

Foreningen stadig ikke er blevet re- 

præsenteret i Bræitdselsnævnet 

Et Krisis-Fund Et Par Fiftere 
» 

ra Errindlev fandt ifl. ,,Aalb Amts- 
!tidende« forleden, da de var ude 
ist fiske i aaben Sø, ca. 2 Mil fra 
Land en Oanbitz Revolver nted 10 

Patroner drivende i en Zinkkasfe 
Revolveren, der er et smukt, ftort og 
fikkert meget værdifuldt Vaaben af 
Messing, bruges formentlig til Op- 
iending af Raketter. Revolveren med 
Tilbehsk vit viivc indsendt til Or- 

llogsvcerftet. 
Hvor Mutter fandt Futter-. To 

Husmænd fra Huld maatte tilbringe 
Martedsdagen i Brummen i Ran- 
ders«fo«r at sove deres Rus nd; bags 
efter maatte de yderligere betale 
Bødetz hvilket dog ikke generede dem, 
da de var velbeslaaede med Penge.. 
Dckimod indtraf ifl· ,,Rand. Dagbl.« 
det kedelige Tilfcelde for dem, at den 

enes Huftrn konc til Politiet og spa· ! 
te Oplysning om fin Mund og der- 

ved fik Forlpoldet at vide. Konen’ 
tog sin llnkørede Mund med fig. 
Efterspillet finder Sted i Huld. 

Klge vil ikke have Krustoflernr.l 
Ernasringsraadet liar meddelt Køge 
Klimman at den yderligere fkals 
modtage Jst Td1. Kartofler Da« 
man itke lim· liedt om dem, og alle 
er enige onl, at vi liar mere end ri-« 
geligt med Kartoslen synesJ »Ist-. 
sjrell Fltbl.«, at man skulde lade 

Ernæringsraadet felv spise dem- idet 
Bladet mener, man jo dog nceppe 
kan være ,,forpligtet til at æde alle« 
de met-e eller mindre raadne Kar- 

tofler, det noget kontormcessige Raad 

serverer.'· 

Ist vidt drevet Renlighed. En 

omstrejfende Person, som trængte 
til at faa en ten Stjorte paa, saa 
ifl. »Beste A. Folfebl.« en saadan 
heenge til Tørring nden for en 

Gaard i Vrande Sogn og knnde 
ikke lade vcere at tage den. Han geni- 
te den under en Bro, idet han vilde 

stifte Tøi, naai det blev inørkt Ty- 
veriet blev updnget on Tyven an» 
lmldt. iolinden lian lnnde virkeliq 

.. » 

note im Nan. 

Kettemindc Folkelmjfkole. For- 
stander uelns1innnnnm, flnttedeszi 
l. April til Keiteminde Daanderi 
kerafdelingen, sont nn findesJ ved 

Himmandsssfolen opliører der, men 

fortscettes i Kertemlnde Der er i 
Vinterens Løb foretaget betydelige 
Ombygninger paa Kerteminde Fol- 
kehøjfkole, saa der nn er Plads til 

« 80 Elevetr 
! Stolen er anerkendt til Afholdels« 

se af korte Kasus-. Der afholdes 8 
Dages Kursus i August og Septem- 
ber. 

Der er iudmeldt 65 Elever til 
Sommerstolcn. 

Hunde-lett med sllipfisk er bleven 
regulcret genncm en indcnrigsmis 
nisteriel Bctcndtgørelse, hvorefterY 
Detaillisten tun man beregnc sigw 
15 Procent Pan Judkøbsprisen for 
Klipfisk og 18 pCt. paa Jndtøbssz Ipriscn for Saltfisk. Dette gcelder for; EKøbenhavn Udenfor HovedstadeH 

,maa Transportoinkoftniugerne her-. 
»fra til Udsalgsstcdct lægges til UdsE 

Jsolgspriscin l 
Ksbenhavns Miælkcforbrug. 

Amtslasge Djørup har udregnet, at 
Stor-Køb(-nhavns ca. 600,000 Jud- 
byggere daglig bruger IXz Mill. Li- 
tcr Mælk. Heraf leverer Det danskel Mælkekompagni de ca. 85,000 Li-« 
ter, ,,Enigl)edcn« ca. 40,000, Trifo-7. lium ca. 30,000, De forenede Fæl-. lesmejericsr og »Engros-Mejerierne«i hvcr ca. 35,0()0 Liter og »Mælke-. 
bønderue« ialt ca· 25,000 Liter. : 

l 
Anholdt Tyvebandc. Politiet il 

København lmr haft Held til at 

uskadeliggøre en Tyvebaiidcs, som i 
lcviigcsre Tid hat« huserct der i. Bym Ton anførtcss af en oftenl 
straffet Person, sont er flygtvt fra: Odenscs Arrest, hvor han var an- 

bragt, mode-us en Dcl celdre Be-- 
driftcr i chns Hovcdftad var til« Iliidcrsøgclse. Banden havde plan- 
lagt et Jiidbmd hos Zkrwddcrfirs 
mact Thorndal Nielsen i Frederiks- 
borggade 5, men en ung Mand, 
chi« var blcvcn opfordret til at del- 
tage i Jlffærcm undcrrede Opdagcsrnc, 
Schrøder og Ottofcih der mødte iz 
Fredcriksborggadc og slsog ned paa— 
Forbryderne, netop som disse skulde; 
til at kravlc ind i Skrædderforrepl ningen gennem et Vindue modl 
Guarden. Under Transporten til. 
Doinhusct saa Viggo Peterfen iniid-. 
lcrtid Lcjlighed til at flygtc, idetl 
ban uden Bctænkning kastcdc sig ud 

. 
igcsnucsm Ruden paa den Automobil, 
hvori alle de anholdte var lzlcven 
»anbragt. Han sprang over Gitret 
ltil Botanifk Hade, og Opdagcrcn« 
der var lige i Hælene paa how- »maatte opgive Forfølgelfm Peter- 
son havde dog ved sit halsbrækkcnde 
Spring paadraget sig faadanne 

l 
l 
l 
· 

I 

Strammer, at han var let at kendc 
og hudtigt faldt i Politiets Hemden 

EAlleredc i dct første Forhør aflagdes 
sen Meka Tilstaaelser, og i en Ko- 
tlanihavc udc paa Bispeßjerg er fun- 
dct brugemt en Bunkc Kosten hvors 
.iblandt for ca· 1000 Kr· Vater, der 

forrige Nat blev stjaalet i Cigars og 
Vinforretningem Vestergade 21. Den 

unge Mand, dcsr efter Opdagernes 
Naad var mødt for at deltage i 

Jndbruddet, blcv anholdt sammen 
med Tone-banden: han er naturligs 
vis straks løsladt og vil nu faa cnt 
Bclønning for sin værdifulde Mach-! 

l 

Djdsfald. sFElm Illkodlcsm as Vorm-r- 

,1««.-pk(vfentatiunt-n nq crf Ein on Han- 
delsrettcn ni. 1n., swrocsferier Tle Bund 

Irr afgnmst msd IDødcn efjer lernng 
«sTßds Samt-any 84 Aar gmnmcsl 
A. Jenseit i IVedbæk or i Følgse 

«,,I:Ikatt.« afgaasot ved Dødcm ca. 67 

Klar al. Gan ilnwdc giort Tsjetmste 
sdor en slmlv Sucs Aar. 

— erfakberindem Ink. Fanny 
Suenson er i lFFedags afgaact vcdj 
Aden i ijbenshatvm 85 Aar gl. 

— Fredericia, 30. Mart-Z. En an- 

sct gammcl Ldaakvdsværksmeftcn Hand-( 
ikcmagcr Hainen-Krag, er i Nat as-« 
sgaaet -ved Døden Den Asfdøde fhavdq 
i en Aarmskke Scede i Hjæbpekasfcnsi 
»He-storele 

— ijcrtnofter J. Cletus-sen or 

liaelcdeg død i Nat, 76 Aar gl. Den 
Glfdødm der visd sit 50 »Aan Weiter- 
j-u-bilasn«m i Fjor blov Dasmsobvogss 
mund, var fendt over Ebelc Landet 

futn en ioverordcntlig damtia sma- 
mnusd. Gan var Modftifter asf Dreier- 
nnsftrcnos Contrakfsorcniiw i twis Ve- 

.fn)rol-jc han i inangsc Aar sasd. 

Liusfarligt Dverfald. Vcd Nil-g- 
sTiden Frcdng «JlfOt-cn, Iftrimss der nn- 

dcsr H. Marte, traf Skovfoqed Jen- 
ssen, Vognch 4 LKtsantter i Bog- 
nwsz Ema Khsnlsfkntterms for sind Pan 

Skoofiogdcn on flog lsøsz Oaa tmm ntsvd 
Kalbe- og 13totteslsag, idet de tmode 
mod at ilaa Ilyam i-E)—i-csl llwis Ikmn ika 

Emrtigt for-kommt Sskoofogod Jenicn 
slsog en asf wafkytternse til Jordan, 
men sblev Eselv alsvorligt ssaaret sog ·fik 

.·«bI. a. est Hut vcd det ene -Øje,-hvor- 

—- 

frsa Vlsodet løb ned ierr Anfigtet. Ef- 
ter en lswugre Kamp, hvorunder des 
saure-de Kmbfkvttc attscr var kommen 
Opaa Besteue, kørte de alle -fire Gott 
Pan Gnle skønt noglo Skovaiibefderk 

.dcsr var kommen til, foriulgte dem. 
For ca. 3 Uger sidcn blev Skovs 

Tau-d Jenseit ligelsedes over-faldet,an- 
tagelig af de samme Personen d- 
ncndtc Bøsfopibcrne mod ilmm og 
tmode med at fkyde. Söoviogden ljb 

Ida after Hjaslu men da de lkom til- 

»dem-, var xKrybslsytternc forsoundne 
HLcjre Herreds Politi shar udlovet en 

Dncør for Qplysnin·,qer der kan føre 
til Klujbskyttsernes Paagribellse 
» Ton osversaldne Stowofogäd ligget 
til Sengs, men har det under Om- 
stænsdisgibcdcrncs nogenlunde. 

K F. U. M., Veilc, assholdT iors 
sleden en Fest sfor Kisbmand Anng 
Hertzum «som Ihar trukket sig tislsbage 
iom Fiormand «fior IForeninsgem skwil-- 
ken Post than har beklædt i 16 Aar- 
Som et synligt Vevis paa Medlenk 
mernes Taknemlighed «fik Hr. Hekt- 
zum overrakt en Guldtirkcech. 

Hany Kro fom Mission-shoul? 
Judenior JndreØMissfioncn i Endkhy 
er der i Fl. »T·k1isit. A. Am.« i den 
tsidste Tisd tegnet betydelige Belin spr- 
A«ktiekaipitsal til et Seliskoih der skatlde 
sosveriage Hin-W Kro: der ikal viere 

tegnet osp imsod 100,000 Kr. Aktie- 
Felfkaibct sei« nu dannet med Soaføret 
«F-rederikfe11, Hsuvusp, «f-om ·«k’5-ormaniiv 
og der jkal un tages cndeliq Besten- 
melfe om Wirst ckf Kwom 

Ktybskytferiet vkd Roskildr. A 
fein i Købcnibnvn ianiboldte Krybs 
sfytter ser i IGaar Gitermiddag blevet 
løsladt, da de iiwgtcr at have for-net 
Overfaldet man Sksosvfoged JenseitM 
Vogt-ums Derimiod bar des tislsftaaet 
sichre Gange at ibaive sdrwet Krylpi 
sftiytteri i Vogensch sog dcrfor er de 
idømt Bøder. Trc andre Pers-mer jrq 
Købewhavn var i Gaar i Forbør veb 
Lejsre Herred, og flere vil blive til- 
fagt i de nærmeifte Dage, idet der be- 
sstaar et Obelt Kam-plut, der driivet 
Krybsfkyttseri Tom Næringsnei 

Bolitjspjtgsmaalet. Varde Byraab 
Ohm- iset linkket Mode vediaget crt oh- 
isføre kommunale Vygninger med 20 
Es2og 3 Vcekelsseks sLeinghedee udgisos 

;erne anilaas til 120,000 Kr- 

! Dtdsftlld Meddirektør i Vejle VI 
.og tAmts Slparekassc, Hjalmar de 
!Bang, er afgacxet ved Dødem 70 Aar 
-gl. Mdøde Ohavde widligscrc ej- 
»Haraldfskære« i Sckisbet Sogm og var 

szved sin Død Landvæsensliommisss 
og sMedlsem af Skattevaadet. 

Dtd af Meningitis. Reifrut Nr. 
142 Ocd 7. Bataillon Georg Howberq 
(Søn crf Mitrearbcsjchr Don-berg, Ny- 
kkøbing oFahstier), der Tirsdag den 12 
Marts, Iblev iwdlagt tpaa Vordingbors 

Gpidemiispgehus lidende as Me- 
.ningitis, er sden 15. Marts aigaau 
vcd Dødctn 

Den danske Koloni paa Costella 
Estate, Syd Col-nahm 

» 

j Vi cre uu over de første Aar, du 
EFolk staa tvivlfommcs overfor no- 

get nyt. Estaten cr nu ganske tæt 
bebyggct,.·og der er mange Dau- 
ske derude nu. Der er da ogss 
dannet Menighcd, og Past. Vent- 
sen er som bekendt Prcest derude. 
Der er tilflyttet mange nye Settlere 
i Foraaret og ,,Prospccts« har al- 
drig været lyfcre end de cr i Das 

At der er tjcnt storc Penge pas 
Fodring af Svin og Fam« or Ei 

absolut Faktmn. Endvidwc har Kar- 

tofler, Alfalfa, Horch ofv. betalt 
fig fromm-L Kompagnin har gjock 
ftovc Botostningcr, faa Jrrigation 
mater er let tilgccngcligt for Fas- 
mere, En m) Straskning er un anb- 
net op lidt lasngere Syd og sælges 
for 75 Toll. pr. Arn-. Jeg kcm 

ondnn faslqe Land rundt Mesito 
og Sau Acacio for 70 Doll. pr. 
Acke, men Priserne vil gaa Wien-. 
Sau fom og køb i Sommer. Jus 
planer fclv at lede cn større Ekös 

-km·fion i Juli og August af vir- 

kolig interessercdc Landsøgch Ven- 
ter saa at høre fra rot mangc oq 

skal være glad ved at give alle mu- 

liqc Oplysninger. , 

Eber-d. Jnveftiitcnt Co., U 
Omaba, Nebr. I 

Oluf Pontia 
To. Blufo Ja. 


