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Vejret.
i
deu »Jul)lL-u1inde«
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Det synes efter hausiEolsikkekaqer.
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vcd Rolding
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Erfaringer at vcere et
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nied Bevoelfe bræudte.
Jan. Ineldte Vinteren sig i al sin. ndnnkrket
som Hestene ger-.
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Energi·
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Veje ufrenIkommelige og
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dcnne
Randers Dampbrænderi og for
for
fuldftcrndig er gaaet fri; man -.-r Kästen Mølle oq bavde tidliaere
ikke vant til deroppe at have bar
vceret Medlem af Randers Nyrnad
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siue Rostbat Hingst. Paa Hotel ,,Oden- at bclysc Tunnmrkss Historie i Were
trnkket je« i Odenje
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up as diarret uden Hjasln Visd den- Upslaldet en Hingsh juni Uilde fr1)- skrincr »wajsfiglghiuch,
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Den smrliqe søudcrjydskc Historie Vftek
enyner Landboergi Hie.
de ljsnn siu Brodeer Liv.
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hedder lerflefte Højskolet Dei hører des»Rose« og er faldet efter Hing- vasrrcs jkkp til Sinsldonbrderne, at
sren ,,Valdemar di"orisgaard«.
man kan træffe Højskole
Karle og
Et Monsortium i Odense
med -Piger, som ikke hat hørt Navnet
usaardejer RaOIIIuS Peterer, Gig- Hans Kckiger ncevnt, eller fom
1eo, i Spidsen har i Fl. ».lSs A. ikke bar hørt de sønderjndsse SkaleAv.« køht Dyret, som endnu ikke oller Kirkeforbold eller Germanier 2 Aar, for 30,000 dir kontant
seringsbestræbelserne oa Forfvarss
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lmendt.
endnu paa Forsøgcs
Stiftåstid.«
stadiet, men man venter sig ganske
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vanlia Fanaekost i ZU Tage samt
Fangct en Drcng i Stcdct for cn
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Rcrv. En smr Treng fra Randch
i

Befiel-via

tmget

Inedenii

ModerekI

den ö. Februar fejres af fl)v. Einfl- furtwllcr »Evcndborg Avis«.
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stjnlt.
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reprassentationen.
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Han var i sin Tid Eer of Liede Mark-n zraudseth Datter af Benet nd iaen, trasfe ind til Voen Huftth Ldstr11p,fejrede
Fl. ;
(8«s-.IaI«dL-ne oq Hufene for, Sue. Tet
slxøntmd er ønskeligere entl
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Top vil der blive rejst en Baum- tion. Ved en uf Læge Jacoby -i
llet,
Det et des
Mit-He
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Hertnansen,.
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Veje foretog han den flere; tm Wagner, dnaklig Kulsk etc. Det et
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er altid meget farligt under sau- Maskinerne, 35,000 Kr. for Ve cen Brudgom, man fkit med Ringen.
tccgeZ ny Jndstilling imellem de smaa tage sin
Det ek en ægte »so-e ent« Diandanne Forhold.« Hvad her er sagt lageret. Aktiekapitalen i det We «1ixt, og til Auktionen havde
Hat.af for, skriver
tilbagevcerende
Andet forIygende Vejr indfundet
kvalificerede
mecl gnistkende Glas-s- sbsolnt string
om Vintersæden, gælder ogfaa for Selskab er fuldt indbetalt.
sig
«..Silkeborg Avis«.
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mnteret, meget En, for-met sont en
føgere.
et stort Antal Mennesker. Alle
Efter
1ste
Jndstilling
de ny Kløver, men endnu her
hav..Bolcber" med ,,Tissany Setting" If 12
Grcv Moltkc Nørager er i Fl. de ræsonneret saaledes, at i det dedes Nr. 1, der trak sig tilbage, i
heller ikke disse taget scerlig Skade.
Kr. feind-Rat Pio- Deke-·.Tuveiek vitNyt Fotsikringsfclfknb.
Und-er
i
2
og nu hat Nr. 3
Slagelfe Posten, vendt hjem efter Vejr kommt-r ingen, og ,,jeg kan ligesaa Nr.
kle den koste adskjlligt over 82.00.
Navn
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Forsikringsaktieselskabet vi
Roerne
et 4 UgerLs Sygeleje paa Diako- derfor køde billigt«. Men naar alle fra Vedfted
gjort liaesaa
vil Sende i Posten usevnte Op,.Vort Land« er der dannet et AkTil et Par andre Embeder i
slcrikt krit, nnitk Dekes Ordre for RinSom det kunde ventes, er der nisfestiftelsen Greven, der har lidt de andre er lige saa
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kluge, gaar
hvis
Virksomhed skal gen tillige mekl sZDO i M. 0., Erim-erkeDronninglund Herrcd er Aus-eig- stieselskalx
af en ufcedvanlig undartet since- Fordelen fløjten.
sumfutte Sisge- og Ulykkesforsikring ·eller sedlek n10s1tnges.
men
ningsfriften ftraks udløben,
lidelse, befindet fig efter Omstæni
Sand Der-es ()r(1re, køk Forsyningen et
s—— hver for sig eller kombineret
endnu
er
der
Saaingen
Anføgere
Trukuct Skibsbcfrctning. Skondighederne ret godt; dog er hakt-J
j— smnt Vyakwsesorstkrmq Ak- opbrugt.
ncrten
Dette Tilbnd gøres for en hegt-engstGang endnu noget besvuerlig.
»:lstræa af Marstal er dan et Vryderi med at faa Meter- tiekapitnlen
andraqer 250, 000 Kro- Tsl kot- nt
embederne befat har man ikke kendt
avektere og inckkske vors
over vFordxzijelsessvgdommen blandt
straicdet
paa
Englands Østkyst
Inei.
Zelskabets Hsemsted er Oden- var-en
Kreaturerne og Nedgang i MælkeSnive Med nogle russiske Hestes .Bescetningen, 5 Mand, foruden Fid- til før.
lse. Reproesentantskabet bestaar af Send i Dag, før Lejlighecken gut-tudlIyttet. Det stcerke Snefald hat er der indført Snive til VendsysseL
Kuptajn A. Rasmussen, er
Konsul Ranmer, Odense, kgL Agent Liebt-«
besværliggjort Hjemkørslen af Roer HidtiL sfrivess der den 18. Jan, zdruknet
J. Ulrich København, GrosT. c. MOS ELEV
Forkølelse kureket na- cn Das
der dog kun forefaldet ganske
meget, idet Batterierne ofte ligger
Førerens 62-aarige Fader var Tag LAXATIX B Bt OMU
guinjne fab- sexer Chr. Hen11ings, Odense, Di» 32 III-Ist 23rd Arm-t. New York SICH
!eto-.
Lip thelseme reist-Jeer- Pe- enc.
fuldftcendig gemte under Driverne, jenkelte Tilfcelde, men Politiincfte- Stuman Besætningen bestod end- hvis
Cet Iklte inneres-. E. W. GROL E’
rektør T. Bayer, Roskilde, Kon-«,
set-W
hvet
VI vll give stot- PtokmEste-·
Treu
i
Mer Herred har dog rettet vjdere af 3 Matroser, hvoraf de 2
sofn maa skaffes bort, inden man
isnl K. Dam, Nakskov, Grosserer
Ists-s
til Kvimieis tok hat«
kcm komme til Roerne.
Opfordring til at anmelde alle Inenes at viere fra København og
Aksel Andersen, Københavm
og z Its-Uns sc Num o- bk It
De fattigcs Pols.
til den tredie fra Holbæk samt et
mistænkelige
Den sencre Sagfører
Sygdomstegn
Simonsen, Odense. D’Hrr. Islgc vors «Nmseltios«. set-Cl VIII
J Kreaturbesætningerne
Lidsjs
Politiet eller en Dyrlæge.
Kulde
iösnnrigt
har hragt alt, hvad der Runncar, Helminng og
llsa l
Menneske fra Marstal.
Simonsen stok Dtg ist- vor Isys Plan lot
er
Forholdene nærmest uforandreSen af fhv. Ztibsfører Sonne
hedder Peleærk, frem for Dagenszs dann-er Kontrolkomiteen
Icttissssts soc liebt AtTil ad-«
de.
Trafikforstyrrelserne gjorde det
bejklr. Christo-s- MissgeHvad Laut kan døjr. Da ForpagLug-. En Læge har i Fl. »Jylland—:i- ininistrerende Direktør er
antagei C. k. UOSBLEY Muts Doktrin-It
i nogle Tage meget vanskeligt at ter
Hausen, Eriksholm,
En hidsig Lecker. En Lærer i .posten« heuledet Opmærksomhcden tidligere
Lang-eh
i Forsikrings92 s. M streut-, Us- Yskk
Kontorchef
blive af med Mælken, og sandsyn- forleden
My.
stod i sin Port, blev han »Wald-org gao forleden sin Pige en fssaa Papiret, der sum Defendt er selsfabet »N orden«, Vald. Diderick.
ligt er det, at der af denne Grundi i Fl. »Bogense Avis« meget over- « Ssinq, saa hun
fik Nceseblod, hvor- sen daarlig Varmeleder. Han paaer lidt noget Tab hist
og
her. rasket ved, at et af hans Faar spaa hnn tog hende i Nakken
lstuaxz at nogle Lag sammensyede
og
Folkchejskolcn og dcn søndcrjyd- Alle Kekorder slaael
tom gaaende hjem samtnen med to flog
i
AF UEI CAMLE PIAUUEUGE
hende
Gulvet et Par Gange. Aviser er en ganske sortrcksselia sie Sag. Højskoleforstander S. H.
Lam, der var ca. 3 Dage gamle.
Blut-sagen unr, at hun var kommen Tuns sum man ika behøver at Oce- Zullina i Ribe støtter det of Andr.
re bange for at komme ·til at
Faaret havde læmmet inde i Sko- for sent op om Morgenen.
fryse Gran reiste Krau onl, at Højskolen
Ven.
nok
OVER AfUWTEREI PM
de
Mierkeligt
havde
.,Aalborg Stiftstid.« gør opmcerk- under; og skal man ud, og det er skal tazie et særlixst Heusin til den
spcede Dyr kunnet taale Winter- smn paa, at Vedkommende er enmed
Overtøjet, behøver man søndersndske Historie efter 64, selv
af succcat
vejret·
kim at anbringe nogle Lag Aviseif ern
Sncialifternes
Tillidsmænd.
Mangel-en as en samme1ihcen- KORTESTE TlD TIL sKAIDlNAVlEll
Smcrtede mcgct, var nseften vonHund siger Peter Sabroe til det? under Besten, saa skal man nok gende boulia
Frecnsiilling as den NÅÄH DE sENDER EFTER VENNER
vittjg.
chbrændt Guard. Mandag Afholde Varn1e11, og der er ingen Tid iinnskeliqswr det,
og han er ELLER REISER TIL GAMLE LANDET
nedbrcendte
Jan.
Runde næsten ifkr ten den 20.
Fik ingen Søvn
lcom llm de LYE cUIAKVEAE
Vaudmaugcl i Stege. Veboerne Fare sor, at Blæsten skal gaa igen- tifliqs eniq med bam i, at Søiskolen
Gaarden
»Spanggaard« i Vinde i Stege staut i Fl. »Nakskov Tid.« 11e1n.
ligac neb.
lier ikke bidtil hnr ajort Foldest.
Wslfhills si
red Skibe, tilhørende Chr. Olsen
Kam saa ikke og sig, It Aviserne
Beweis Monm- ker.
Er det »1nn«eqteligt, at Geliseroverfor en slem Kalamitet.
Dr. Miles’ thviue helbredcde migl
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exislckemle like- skkue Tut-hin Dampskllio.
Der inoebrændte to Heste, en
ikke er til nogen Nyrre
Deres
len
knn
720
F»-;’
Del
et
lille
Vandværk
vil
efter
»Er-til
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et Svin.
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lGE dle Vampsltilio
sm. qu
bange for alting, kund- ikte male at og
Formand mcddeler
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