
nmarle 
Ordination. —- Onsdag 

Fotmiddag den 27. Juli otdineteve 

Vsswp Balslev j St. Knuos Kitke i 

Odense desto fteologsiste Kandidater 
Peter MplleeMnncL der et bestiklet 
til Laster ved Mibdelsart .konrmuna- 
Te Stolevcesen sog« otvineretsjdedhjælx 
der for Sognepræsten i Mivdelfatt, 
og Als Blume« der er bestikket til pet- 
lonckl Kapellan for Øslethæsinge Me- 
nigbed » 

Pastor Koch holdl Jnvledningstw 
len; dhvori han ifølge ,,Fyens Tik.« 
betonedse, at den ftøtstr Mangel hos 
chetfterne er den, at de elstek Menne- 
ssene faa lidt. Men fordii man kan 

paaspege Sygdommens Art og Scedr. 
er Sygdommen felv ilke Meyer Og 
vi lan det ikke selv. Alligevel er me- 

get vundet ved den Erkendelse. Ihr 
fvrss da leere vi ret at bede: Herre, 
lad din Kcerligihed faa Magt over 

vort kolde Hjekte. Taleren dvcelerse 

bl. a. ved Franz af Assisi, og onstede 
vor Kirke mange Tjenere som han. 

Ved felve Ordinationen kalte Bi- 

stovpen over Stedet bos Jeremias, 
lwovi Profetens Kaldelse bereites (1. 
Kap» 4——9). Bifloppen betonede, at 

vel flol Prcesterne ille tale fom Pro- 
feter, men være befjcelede af den ret- 

te denvghed; men del Budslab, vi 
bas. at bringe, er langt siørre end 

Profeternes thi Frelserens Evangeli- 
um et os betkoet. Og det sial være 

Ordinundernes Frimvdigkxd, at J 
ete lendte, at J ikke gaa edets eget 
LErinde, men Herrens LErinde. J 
sial være Vidner om, hvad J fer hat 
modtagei. Deriil lcegge Herren sin 
Delikts-Ist «- 

Senere prcedikede Paftot Mund. 

Menighedskasadene og 

Ungdomskagen — Mel-km- 
merne af Menighedstaadene i Flat- 
kebjerg Herreds Provsti var forleden 
samlede til et Msde i Sikelsipr Stop, 
hvor Præsterne Thiel,Kvislemark, cg 
Msller, Ørslev, indledede en For, 
handling otn, hvad Menighedseaade- 
ne lan gore for at bedare Ungdom- 
men fra at falde for Fristelsetnr. 

Man enedes ifslge »Seit-I Amts- 
tidende« om ved en Henvendelse ttl 

Øvrigheden at faa indstmnket Tillu- 
delsen til Forlyftelfet om Sendagen 
og til Udstcenining af Spiritus. 

Hpsten og Tsrvejket. —- 

Rughssten er nu i fuld Gang mange 
Ssteder paa Vejleegnen. Hvis der il- 
ke fnart tonrmer Regu, strivet »Vejie 
A. Av.«, set det ligefrem ud til Mis- 
vEHL Paa de tsrte Agte er der itte 
mere Grces til Kreatuterne, og med 

Staldfoder et det ogsaa fmaat Le- 
vendt. Bliver Tsrvejret ved, er Kre- 
aturerne ligefrem udsatte for at ful- 
te, hvor man ikke harEnge ved Band- 
tvb at gtæsfe derr paa. Forum-Isa- 
den — især hvor den er sent lagt —- 

kcnsmet ingen Begnes wen ten: galt 
er det dog med Rudfrugternr. »Im 

staat kent stille af Mangel xpa VE- 
de. Man er fpændt paa at se hype- 
Tedes Brande stove Sommetmatled 
vil blive bessgL Dette Markeds Om- 
sætning fpillet en ret betydelig Rolle 
for en vid Omkreds her. Mange er 

bange for, at Kreaturprisetne vil bli-· 
ve nedadgaaende paa Grund af det 

Vedholdende Tsrvejr og som FIng 
deraf Gras-mangel. . 

Tprken iog besten. — Es- 

"bjerg Apis striver,at den stadige Jst- 
ie hat forringet de lovende Hksiutk 
ssigtee for Esbjergegnew Sau godt 
som alt Eughset er indbjetget. Baar- 
sæden et tun Dort, men staat mange 
Siedet ret godt Detimod er Rock- 
ne paa mange Gutbe, hvoe de er 

san-et sent, meget utilftedsstillende. 
Paa Fan- ntodnes Rug og til-läg- 

soaet Byg for lhurtig, og Græsmars 
lerne et entelbe Siedet ved at gulne. 

Sitten er nu oveenmade file- 
lig, og navnlig i denne Uge (sidste 

sde Isa alvd Irre t nur 

Dejnr en Fusqu nq as 
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Uge i Juli) hat Barmen verriet tryi- 
kende, strives fta Lemvig til Kr. D. 
Rughssten ersenkette Siedet begyndt, 
og paa Vaarfæden forandresFarven, 
saa man befrygter, at Modningen 
kommer for tidligx don stadige Tinte 
hat i det hele i ikke ringe Grad for- 
xinget de lovende Hostudsigter for 
denne Egns Vedkommende. 

Mofebrand. Et Stytte Mo- 
fejotd i Kallerup Kæt paa Unholan hat vceret i Brand i flere Dage, stri-; 
res der den 29. Juli, og btcendetz 
fremdeles, uden at det er mulsigt at 

stutte Jlden, der nu set begrænset ved, 
at Brandntandskabet har gravet en 

bred Grsft rundt om det bkændende 
Stykke, fom et et Pat Skceppet Land 
stott. Ejeten hat isplge Thifted A. 
Avis selv anbæsndt Moer, fordi han 
vilde have Tprvejorden brændt af. 
uden at tage Henspn til, at det paa 
denne Aatstid ikke saadan uden dive- 
ke er tilladt at brcende Most af, da 

der lan vcere Fate for andres Eier- 
dom, Korn m. v. 

—- 

Mosebrand. — Hillerød 29. 

Juli. —- Stotmose ved Lillerod bran- 
der. Jlden hat bkedt sig over 4—5 
Tdt. Land. 5 Sptpjtcr er i Wirs- 
somlxd. Branden et lige ved Jem- 
banelinien. 

En Gaöbtønd —- Man hsret 
af og til omsGaSkildey det et op- 
staaet ved Brsndgvavningz faaledes 
sidft i BendfysseL Nu synes det vg- 
Ifaa, medddler Holbæk Amts Avis, 
som om man der paa Egnen hat op- 
daget noget lignende. J Ordrup bli- 
vek der for Tiden foretaget Udgtav- 
ninger til en Brind, med hvilket Ar- 
bejde man er naaet 60 Fod neb. — 

Forledsen Dag shavde man med Dyna- 
mit sprengt en stor Sten nedei 
Btsndem og Brsndgtaveren begav sig 
detefter ned i Btsnden for at tage 
de enkelte We af Stenen op. Hex-ne- 
de besvimede han intidlekttd, men 

man fik ham dog hurtig op og kaltt 
til Live igen. 

J Brinden syder og koger det 
midlettid uafbrudt detefter, og 
Btsndgtaveven maa nu iføte sithx!- 
ketdtagt, inden han stiget ned, da 
han ellers vilde blive kvalt »Mülle- 
lig. 

Aalens og Helleflyw 
derens YngeL — Fra Jsland 
meldes til R. B. via Leitin 

For nylig er dej lykledes Biologen 
Dr. Johs. Schmidt om Bord paa tet 
af den dansie Regering udsendteHaw 
underspgelfesstib Thor, der fotTiden 
anders-get Farvandene omkring Js- 
land, at finde Yngelen af to af de 
vigtigsise Nyttefrsi, snemlig Aalen og 
Helleflyndeten, hvis Forplantning og 
Ynglefteder i de notdeuropæisie Fak- 
vande hidtil hat betet ganste intend- 
te. Aalens Yngel, fom fandtes spie- 
rende i Vandet over store Havdybder 
lover Tusinde Favne) melleszland 
og Fest-erne, er en 3 Tommer lang 
glasklat Stabning, der er sammen- 
trykt fom ei Bendel og saaledes gan- 
sie ulig de volsne Aal. Yngelen nf 
den almckndelige Helleflynder blev i 
betydeligt Antal fundet i Damals- 
ftrædet Veft for Jsland paa dybt 
Band udenfor de store Helleflynder- 
banker, hvor amerikansie og engelfle 
Fislete i flere Aar hat dtevet Fisteri. 
Man ved altsaa nu, at begge diske 
Fisi yngler vaa store Havdybder 
ffernt fta Kyfberne, og heti maaAar- 
sag-en spges til, at Opdagelsen heraf 
hat ladet vente saa lange pag scg 
trods ihækdige Undeksssgelfer af de 

forskellige novdeuropwisske Landes Bi- 
ologer. 

Stor Etstatning. —- Meje- 
riet Spalebcek havde den 2. Juli Ge- 
neralfotsamling, lyvvr det bl. a. ded- 

toges at lade Kterne fvtsilte mod 
Mund og Kpovesyge. 

Der var rejft lriminel Tiltale mod 
en Leverandsrs Hustru, der havde 
blandet stummet Mælk i den stde in- 
den Levetingen til Mejetiei. Gene- 
ralforfamlingen enedes iftlge Ring- 

»,sted Folketkdende medManden om, at 
ldenne stal betale 4000 Kr. i Erst-il- 
ninw hvie Amtet vil frafalde den 
lrimänelle Tiltalr. Manden hat folgt 
sin Gaud, og den ny Ejer lndttædet 
i Mejeriet uden Jndstud. Denn-e Af- 
fcve w for-RAE Unledning til, at 
Mlelingm net-W, at det 

sahe tages under Omvejelle, om 

m ikte fsemtidis bit aftegne eftet 
M is-sMkds 

ff---«·1-------—s. s- 
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Stsokt Demningsatbe,l- 
de. —- Frc Lernvig stkives til spl- 
landspostem Undet sidste Stormflod 
gewandt-des Dæmningetne mellem 
Vadstwc og Gceller Ssetne i Nord- 
torring og Limfiordem og Lin-seies- 
ne har siden arbejdet for at faa disse 
Dermninget reftauterede« 

» 
De hat 

dannet et Digelav samt spng Hjcplpl 
fra Kommunerne og AmteL Ca. 
4000 Kr. er lovet ffa disfe Auf-Mite- 
ter. Man hat ogsaa ansagt Staten 
om Stotte eller rentefrit Laan, men 

ket stal ille vckke meget Haab om 

Hjcelp derfta. Til Fotaaret vil man 

tage fat paa Demningernes sQhW 
relfe, et Arbejde, der vil andtage ca. 

20,000 Kr. Jndtil nu hat Digelavet 
maattet midletjidig laane 1700 Kr. 
til Dcekning af hidtil hafte Udgifter. 

Trilinunderssgelser i 
Odenfe. —- Gennem 8 Aar hat 
der paa Elsportflagteriets Pølfefa- 
bril i Odense vceret etableret Trikin- 
undersøgelfe med M Resultat, at 2 

pro mille af de undetspgte Dyr hat 
veret angtebnr. Senest hat man i 
Vinter fundet Triliner i et Sivin paa 
ca. 400 Pd., og den 26. Juli fandtes 
ifølge Fyns Hilft-ZU igen et Svin —- 

der fom det føtstncevnte var fta en 

fynst Herregaakd og af omtrent san-- 
me Stprrelfe —- at være angrebeh 

— Ester Fotlvdende er der blandt 
de odenseanfle Siagtere Planet ovpe 
om at lade alt deres Flæsi underlastc 
Trikinunderspgelse paa Odenfe of- 
fentlige Slagtehuse og at tage Be- 
stemmelfe desangaaende i den nenne- 

fte Fremtid. Underspgelsen er meget 
billig, 65 Tote pr. Spin. 

Danmatls celdste Fak- 
t- j. — 128 Aar gammel et en Ga- 
lease, Marie af Marftal, sont ifslge 
Faabokg Follieridende fotleden ind- 
kom —i Faaborg Havn. J 1776 er 

den bygget i Troenfe, men trods sin 
Alder set den temmelig ungdommelig 
ud. Den er nemlig omsbygget tte 

Gange, senest i 1891. 
H Dei er Danmakls ældste Faktij 
men vi hat her tillands flerr. fom hel- 

Tler ille er Aas-Zungen Fta det at- 
tende Aarhundtede elsisierer endnu 
6 Furt-fee foruden Galease Marie; 
de er alle byggede i Tromse og Mar- 
stal og med Undtagelse af et enlelt 
ogsaa shjetnmehktende paa Fyn. 

.,Armeniere«. — Fta Gudurn 
sitives til Ringl. A. Av.: To and 
af fremmed Udseende med svdlandsl 
Prceg, brunt Ansigt og fort Haar og 
Steg, unge vg atbejdsftætle, ifstt 
fort Kjole, Benklæder og stiv Filthat, 
foregivende at være Atmeniere, diens- 
spger i disse Tider Lenrvigegnen, 
betlende fra Hus til Has. De opttak 
der meget ydmyg, rcelkende den ene 

Haand frem til Goddag, medens de 
i den anden hat en fort Bog med et 

gnldent Kurs paa Bindet. Foran i 

Bygen læfes en kort Bestrivelfe af en 

Udplyndring af Kurder. Dereflek 
tomntet en Liste over Btvragydere t 

hvsett Sogn med de respektive Pre- 
fters Navne i Svidsen, men ille et 
Okd om til hvem ellet hvad Pengene 
flal btuges. Mandene lan ikke et 
Ord Dansl, Tvsi eller Engel-si,og itle 

gste sig forftaaelige med, til hvem 
Pengene flal betroesn 

Folletingsmand P. Bier- 
re. Efter hvad ,,Kvtssr Apis« fra 
silter Kilde erfarer, hat Justitsmini- 
steten bestemt, at der af Sorø Amt 
stal beordres Tiltale mod Folletings- 
mand P. Bjerre i Anledning as den- 
neH Optmden ombotd i Posthaan- 
stibet ,,Freja« i November 1908. Til- 
talen vil komme til at lyde paa For- 
brndelse mod den ossentlige Myan- 
hed og Orden, Besiadigelse af frem- 
med Ejendotn og Ovettredoefe af 
Polttiloven for Statsbanerne. 

Sejladsen paa Limfjot- 
den er, sitt-ver ,,B«rbotg Stiftst.«, 
i denne Sommer blevens stærlt for-s- 
get siden Fiordens Uddybnsng til 13 

Fod et fuldendt, idet den direkte Ind- 
fstsel fra Udlandet med stsrre Dam- 
pere og Sejlsttbe nu lau sinde Sied. 
herved undgaas Osmkosning i Aal- 
borg og denne Bys Benyttelse navns 

lig sont Stabelplads for den veftlige 
Del of Limfjotdew De fleste of 
Stil-me gaar efter endt Lsossning ud 
gennem Thyborpn Kaval, da dette 
forkortet Beten til England bande- 
list 

J Kamp med sollen Tre» 
Pollttbetjente km fokledeu t Lamp 
med tve Billet t- W, W- 

-,, f ,.-s M vskzttps 

havn, deriblandt den belendte »Gr- 
deespændt«. Beboerne i Gaben maul- 
te ile Betjentene til Hielt-, fse Bol- 
lerne blev over-mandeve og bundne 
paa Hænderne fort paa Stationen. 

En af Betientene. Btvlle, maatte 

stkaks efter lade sig sygemelde. 

Rogterem der lom Band 
i Melken. En Malletøgter paa 
en Gaatd i Toll-se, der fil- Lsn i 
Forhold til Mcmgden af sod Malt, 
der levetedes til Mejeriet, havde 
ifølge »Holt-. A. ngl.« for· at for- 
age sin Jndtcegt i Lobet af en længete 
Tid forfalilet den sode Mcelk med ca. 

5200 Pd. stummetMcll ogVand. Ta 
Mælteleverancen ialt udgjotde ca- 

16,000 Pd., blev Forfalfkningen Ja- 

·33 p6t. Han et berfor idømt Ferng- 
fel Daa Band og Brod i 2 Gange S 

Dage. 

Jernbanetnverier. J den 

fenere Tid er der isolge R. B. icon- 
lig til Holbak Station indlobet Kla- 

ger over, at enkelte Tan var udtagne 
ai de Pt. Bane fremfendte Phller 
cller Rassen En yngre Port-r, der 

anholdtes af HolchI Politi, hat til- 

itaaet sig siyldig i forsiellige af disse 
Tut-krick En Undetspgelse af Por- 
tskens Hjem hat bragt adslillige as 
de forsvundne Sager frem. Unda- 

spgelserne fortfceites og ledes as Po- 
litimestet N. E. Hausen, der i disle 
Dage afholdet Fothsr over samllige 
ved Stationen ansatte Funktionceret. 

S n i ven. En Heft, som tilhsrte 
Gaardejer Niels Nielsen, Ejby, er i 

Folge »Østsj. Flkbl.« bleven slaaet 
ned, da det hat vist fig, at den var 

angreben af Snive. Det er oplvsk, 
at Smiiten var kommen fraLadager. 
Den vorige Belcktning et felvsplgelig 
stillet under ossentligt Tilspn. 

En Hjort«ing-Lollenbane. 
Komiteen, der atbejdet for Anlceg as 
en Bane Histring—L-oilen over» 
Lpnstkup til Aabvbko, hat i Hjortin3" 
holdt et Mode, fam var defsgt af 
Mænd ftc alle de interesserede Kom- 
muner. 

Eiter nagen Jordans-sing hvorun- 
der navnlig fremhævedes det ansie- 
lige i at faa Projeltet udfendt nu, for 
at det tan komme til Behandling i 
den nedsatte Kommission for private 
Ytnbaney vedtoges det enstemmigi 
ifslge »Gott Amtöt.« at sende hele 
Baneprojeltet til Ministeriet ledfaget 
as ei Andragende om, at der maa 

blive ydet et Statstilstud af Z ai 
Anlægösummen, og en- Anmodning 
om, at Sagen maa blive overgiven 
til Behandling i den nævnte Kom- 
mission. 

Agerhøneknllinqer. Bocks- 
mand Nsiels Zorenfen, Vive Mark, 
fandt for omtrent 6 Uger siden veI 

at siaa sit Grcks en Agerhønerede web 
12 Æg. Omkring Reden laa der en 

hel Del Fin, som han formodede 
moatte vccre af Agerbonen, der time- 

liqvis var dræbt af Ræven; ban to: 
del-for Æggene med sig hjem og lag-de 
dem under en af sine Hsns. Hsnen, 
der siden bar ruaet paa Æggene. Hi 

ifslqe »Aalb. Amtst.« forleden 18 

Agerhøneknllinger, der alle et i bebst- 

Velgaaende. 

Ecke Home. 
En Sangtrevå om Kristi Lidelfe 

of Bistop Thomas Kinga Sanflct 
zsg udgivet af astor J. M. Haufen, 
Cbicago, Ill. Jndbunden 20 Ums-» 

Danksp Luth.Publ.house, Blatt, Neb. 
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Der er Hanf-) til 75 Fologrufieh Amte ujx ums-« tsndvidske er 

der en Sknth sont kiin rumme cis. 50 Fotogriitjksr ekstrik Dct 

et ordnet til at kuptte op. som Blut-riet vjsetz 
Dette Alb-tm er en Pkyd iot Iljun og pas-er kotlt til at 

Lisette-s Zum det fing Bord i Stadsstnen og Hemmt- Fntograiier as 

slikgtt1inge. Vennor op; Bekendte i. 

Friesen hin- vikret S7.50. Nu Arn-leg H4 00 suzilikngc()p. 
drt godt indpakket og poktokkit for « . laget vater. 

sKRIV sae- snart sum multh til 

Duttislt Luther-an Publ. Halm-, Blutk, Nein-» 
om De vjl mäer Dem et as disk-e fing All)nms. 

dJV (D’ « « ’« THE 

Langt det største Udvalg af 

DANSKE BØGERx 
DANMARKS MELODlBOc· 

Summen 08 X)-t. sue-tastenden 
innrinlisL Bot Hinle- i hvcstt 
engste cis-noli Frem- l.. 2. ng J. 
Del. bva indes-. Isl) Däkelsntlssunse 
nie-d Melodien-· Pkig Juli im III-er Del 
sssrnltilt, sue s bete VII-. lkit til-entit- 

NANSSN i den fkosne Vordem 
Paltnindelic interessant n vol-kre- 
ven. 560 sich-r used 117111. te eg. imm- 
ponenst ltincl meet Gattin-. Pkis NJUL 

MENNESKZT. 
As Dr. X. Luft-. Der-ne Zog tm- run- 
det den voran-ste- lntenssse hos et me- 

Iet sinnst dann-et Publikum. Motiv-n- 
sidek tut-d tlens Bunds-ode- lllmstt. — 

Sie-. komp- Mn(1. Pkis HAN- 

SEN Huld 
As Levis Wall-ce. Mäuse-Uta- helf-te 
Zos" i Eine-te dsnslt Ovekssttelse ved 
Dr. Vllh. Helle-. Eies-Ist ltumponk 
set bind. Pkis ULL 

OLIVIR TWLST. 
samtnqelsknman ji clnnlcs Dicken-. 
Werdender-sit Pris. cost last-« Mc. 

MOD ZTRCMUTN os sVAR. 
Ai l. c. Heuch. Ell Sidek o 119 steter 
i sma- suldt lmmponcket b nd. Pkls 
heut-o tin-is 81111 oksöcn Des-se bind 
til-zumuten UIL 

ZT LchchLlcT LlV. 
As H. V. s. vers V. L. M sit-ten Godt 
umbunden. Pkis tsc- 

lNcsMANNs ROMANTR. 
lntllyesmten kahlem-« sei-, Skl- 
Vlenvmln Zarndkmh Kcm lctsh oscle 
staunst-. Pksnysnso as imman — 

Pkss III-) t. Bind. Sollslt mith. Alle 
flre Bin-l .(I0 sle tilsentls· So den-I 
gossen-link Its-n ils-e mich-irre la- 
gst-man- Rom-net 

DANMARKSHISTORIZ. illa-stored 
As Adam Fabricius- Dette sinkt-me 
Vatkhxsmlcvnnnlslek use-l fleke Hun- 
drmle lllnssr. 0 i ele Iowa bind 
mecl Guldtk)-lt, ostet »o- 

ÄDÄM KOMO- 
Äs FI. Psludan Rollen ln(1b. NOT 

DBN sIcOTslcs KVINDB III Tjslh 
As B. F. Esska 576 skleh sum-s 
inclbutvjetx Prss HI.A). 

HVOR Dass-kenn i Amen-ils- findes- 
As A. ds· Amtes-sen- Pkig 10c. 

s ZINDSTOUW. 
As St. st. Buches-. com-las loc- 

DANslc sPROCLSRE. 
As A. Muthes-km lot-il-» Pkss Ec. 

ZALMZZMIR. 
VIII-he· soesltellsct Udstyt. Ihm-JACO- 

SlsLER. 
Mannes-»amt. Neuem-tu os statt-Isl- 
Pkig: sub-sub 

HOLDER DE VORE BLADE7 
»Dosten-is »Don-X Miso-II Meint-zisch "l)e Unze- led i Ameriks«. »Ist-schlicht 
SOLO s-rliz. Sl t« natle Bisc- uutli3. 5017 mirle 

—- lhnk at aktiv» tsltosk von ihm-tin Hut-sing. umn- tjlsesnilssv lcit us set 

sit-s Ist-»als- us Ums-tx- ilunskos Kalt-tust Ame-Him. 
Ascesi-tot Ort-lass Frinmsrkrr nimltisgvs -»«n lieu-Uns f-» inilltl JE- 

DANISH LUTHERAN PUSLlsHlNG HOUsE, SLAIR, NESR. 

l 

frosnevertien 
sk— lNDEtiOLDENDE — 

Nat-Arms- Levnctshtp 
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Eacyklopadis for Politionknin3. 
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sgukusUspH or tkykt mai tydoligtz sub-se Typok pu magst mit 

l«aplk, solicit og ologimt imlbunden og kostet blot s2«00. 
litjestc Rad-r tilstus Ageater og Forli-music 
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