Bladet:

:i;:.

r'rdg

Ft:i:Il:.d,

skriver den

Ruikgbtnq

6 -jijli

DØDSFALD.

1934
i

Efter :lang i'ids Svaglibd er
Købm. Carl L'a r s e n, nUttetotte, afgaact ved Døclcn. Afdødc,

der oprindelig var Skonrager,
var cn flink o'g vcllidt Mand mcd
et lyst og frejdigt Sind. Sel.r

ter at Sygdornmcn var taget
til, og det begyndte at gaa nedef

bar han sin Skæbne
med Taalmoidighed og beholdt
sit gode Humør. Flan blev 75
Aar gl.
Afdøde efterlader sig Enke og
seks Børn. Af Sønnernc bor lo
her paa T angeland: Vognmand
a.d Bakke,

Martin Larsen, Mileskov, cg
Fimd. Otto Larsen, Ennebølle.

medens to Sønner cr bosiddendr:
henholdsvis paa Sjeulland og i

Jylland. En,Datter er gift med
Tømrer Niels Clausen, Frebæj<,
og en Datter. der cr ugift, er llus-

bestyrerinde i tsag'nkop.
I3egravclscn foregaar fra Bøstrup Kirke paa Tirsdag. ;
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Ilodsfald.
Fhv. Skomager og Købrnand
Carl Larsen, Ilelletofte, er i
Gaar afgaaet r"ed. Døden, ?5
Aar gl.
Carl Larsen har været sva:

eelis i de sldF6l[ar o=-tor=t
Aarstid siden ophævqdes Købmandsforretn. i Helletofte.Skornag'eriet har han ikke kunnet
arbejde med i flere Aar. Han
var en livlig og munter Mand
og dygtig iil sit Haandværk.
Foruden sin Hustru efterlader
han sig 7 Børn, hvoraf 3 er bosiddende her paa Øen, nemlig
-sønnerne Martin, Larsen, Mileskov, og Otto Larsen, Enne-

bølle. En Datter er gift
Tømrer Niels

Clausen.

Bladet:

t

t

shiver

i;

;

ne,;leij,

RUd

med

Mi-

Jordelærd.

Fi*S;*g

gel,Sen.

i=,;+

"*,c6};-s,.i,..,

Kobrmnd Ca*+{r:'å*s ern, Helletofte.'begravUdfui Dag fra h]østrup Kirke under ualmindelig
stor Deltagelse, idet Kirken var
fyl,ctt til sidste Plads.
Ilfter Salmen ,;l)agen gaar
,med raske Fjed!! bad Præsten
efter afdodes egct Ønske en l<ort
Høn, hvorpaa nlan sarrg ,,llrr liden Stund i Sosens.l-und".
'fil Baaren var sendt en Mængde smurkl<c Kranse, hvoraf flere
s

ignerede.

Ved Graven blev sunget ,,Krist
stod op af dødc", og Lærer P a li e, Helletofte, bragte her paa
Farniliens Vegne Følget en Tak
for den udvisto Deltagelse.'
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,

mange Kranse ti,l Baaren.
Efter Salmen >D,agen gaar,nled
raske Fjed< rbad pastor G a rn s t
en kort Bøn, idet der ef,ter Afdø_
des eget Øndke irkrke rblw holdt
nogen Tale. Man sang >>En liden
lStund i Rosens Lund< og ved
,Graven >>Krist stod op
alf Døde<<.
'Lærer Palle takkede paa Fa.
miliens Vegne rFøIget for Delta-

den
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Fra Bøstr,up Kirn<e, rbegrav:edes
i'Dag Købmand Carl Larsen.
Helletofte, under uaknindelig
stor Deltage,lse. Kirken var fyldt
til sidste Plads. rDer var senrlt
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