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Rristeusem 
der har vix-rot Latr-er ved Askov 
Hpjstolc i« en lcengere Aarmkte- 
striver oni L. Schrøder i ,,Ril)c 
Stiftstid.« bl. a.: 

»Lnduig Schrøder var en ydmyg 
Mund og blev let sorsagt for sit 
eget Vedt0111111e11de. Sag-cit, sont 
lpnn hade givet sin Tro, tvivlede 
lian aldrig paa; Inen lJan tvivlede 
ofte pna, at han selv var Ellcanden 
til at søre den frem. Dersor trcengs 
t( lmn til niegen Kcerlighed og 

Anerkendelse. Han var glad ved at 
finde den i sin egen slredsz, saa 
længe Højskolesagen havde trange 
siaan og lmnszs Alderdom blev lyk-- 
telig, sordi han Interkediy at For- 
ftaaelsen bredte sig. 

Terfor var han glad over at kun- 
ne bære St· Olafsikorset og Nord-—- 
sterneordenen Ved Siden af Dan- 

nebrogsordenens Ridderkors. Han 
Iog det som et Vidnesbyrd om, at 
hans Gerning dog ikke havde Ucc- 
ret sorgceves. Der var noget usige- 
lig rørende i hans barnlige Glas- 
de over den Slags Smaating, thi 
de var stncja i Forhold til saa me- 

get andet. 
Det var det eneste naturlige, at 

Ichrøder døde midt i sin Gerning, 
næsten lige efter at have talt til 
de unge. Han duede ikke til at 
bvile sig, han inaatte arbeide for 
sit Lands og de nordiske Folks 
Fremgang i aandelig og materiel 
Henseende Den Gerning, følte han, 
var ham betroet as Gild, og at 
børe op med den havde for hmn 
været tungere end Døden." 

En Elev 
skriver i et Breö Søndag Asten den 
9. Febr. til »Hors. Av.« bl. a·: 

»Sidste Onsdag Asten var Elev- 
erne og Lcererne atter samlede til 
hans Foredrag —- hang sidste. — 

Han talte, saa han helt glemte Ti- 
den, talte om sit Yndlingsemne 
Martin Luther-. Man saa hans 
Bilde «L«ingse ·-7LMIUW 
dettesEmne «ug da han var færs 
dig, gik han roligt hjem soin sced- 
vanlig. Jngen anede, at det var 

sidste Gang, man hørte hom. 
Da han om Aftenen ved 71X2s 

Tiden vilde se den ankumne Post 
igennem, blev han pludselig syg og 
mistede Bevidstheden. Han havde 
saaet en Hjerneblødning. Han laa 
da hen hele Astenen og den føl- 
gende Nat i suldstændig bevidstløs 
Tilstand Uden at kunne høre eller 
se noget som helft. Torsdag var 
han as og til ved Bevidstheden Han 
kunde f. Eks. genkende Forstander 
Appel. Senere paa Tagen fort-cer- 

«redes hans Tilstand noget Fre- 
dag Formiddag blev der meddelt 
at hans Tilstnnd var uforandret, 
og endelig kom Fredag Midag den 
Meddelelse, at hans Død ventedes 
hvert Øjeblik. Fredag Nat Kl. 
12 døde han. 

Eleverne modtog Efterretningen 
om bans Død roligt og forstaaende. 
eThi man indsaa, hvor tungt det 
vilde have vcerqt son Schrøder,3 
dersom han havde levet, da at 
Inaatte se paa denne Højskolevirk- 
somhed, som han havde skabt, uden 
at kunne tage Del i den.« 

Mange Brande. 

Et Elektricitetsværk og 5 Gnarde 
nedbrændte. — Mange Kreaturer 

indebroendte. 

Bester Hornum Elektricitetsværk 
er Natten til Søndag den 9. ds· 
totalt nedbrændt. Bygningen med 
Maskiner var i Fl. R. B· sorsikret 
i Landbygningernes almindelige 
Brandsorsikring for 22,000 Kr. 

—- Samme Nat nedbrcendte Uds 
bygningerne til P. Andersens Gaard 
i Brusholt ved Langholt, 5 Krea- 
tnrer og 5 Svin indebrændte. 

—- Samme Søndag Eftermiddag 
nedbrændte N. Christensens Gaard 
Paa Tandrup Mark. 2 Geste, 2 Faar 
og 3 Svin indebrcendte. Jlden 
opstod ved, at det øverste af Skor- 
ftenen faldt samtnen Bygningerne 
var forsikrede i Landbygningernes 
almindelige Brandforsikring for 
4000 Kr. og Lassret i Hjsrring 
og Aalborg Amts Brandforsikring 
for 6000 Kronen 

— Ratten til samme Sendag 

nedvrændte «Søndergaard«, i Østcr 
Evenstrup, tilyørende Chr. Peter- 
sen. Guardens Behoere reddedesz 
i sidste Øjcblik. En Treng blev 
noget forbrændt. Z Hefte og 24 

Idireaturer indedrændte. Alt VIII-I 
lporet urwndte. Bygningerne out-T 
sorsitrede i Landbygningernes alJl 
nnndelige Brandforsikring for 19,’ 
UUU Mr. og L Søret i den lukald 
Brandkagsse for 13,:3W zir. Jlden 
Ineneizs at være opftaaet Ved Gnifterl 
fra et Lokomotiv paa Zierretslew 
bauen. 

—- Chr- KalkjærS Gaard i Ma- 
dunc er samtne Søndag Aften total! 
nedhrwndt 2 dialve og l Soin in-’ 
debrændte, ligesoni en Dei af Jud-! 
boet vrwndte. Jlden foraarsagedess 
Ued en Lampeii Eksplosion » 

— send Brix’ Ganrdsi Jersild,! 
Aulutn Sogn, er i Fl. »He-rn« 
Dagbl.« nedbrcendt Mandag Mid- 
dag den JU. ds. Ined Undtngelse of 
Ztuehnset Der indebrændte nogle 
sialve Faar og Sviu samt «en Del 
Hø115. ! 

stroudiamantbryllup Denne 
jjældne Højtidelighcd knnde i FH 
,,Aalb. Anitst.« den 12. ds. fejres 
of Ganrdejcr Thorkildsen og Hustrn 
i Uggerby ved Hjørring. Parret er 

begge 88 Aar gamle og er saaledes 
bleveu niede, da de var 23 Aar. 

Ny Landbrugsskolc. Ørsted 
Sognernad har vedtaget at give 
nogle Mænd i Ørfted Byens Fut- 
tiggaard paa Haanden en Maaned 
til en Pris af 55,000 Kr. Det er i 
Fl. .,Rander5 Vensttebl.« Meinu- 
gen at omdanne den til en Land- 
vrugsskole 

Det paatkcnkte nyc Mcjcri ved 
Fiebenhamu Det nedsatte Udvalg 
Vil afgive Beretning i Løbet af den- 
ne Maaned, hvorefter Sagen Uil 
blive orøftet paa en ekStraordincer 
Generulforsamling i Uliælkeleveratp 
dørforeningen. 

Foreningen tæller nu 15,000 
Køer. 

Vandefkud. En 22-aarig ,hjem- 
yendt Amerikaner, Chr. Hubftrup 
Um Fobjer ·- LLMOEJ 

« M Fl» 
H. ten 11. ds. bleven frygtelig 
tilredt af et Baadeskud. Han var 

paa Rcevejagt i Lem Bakker og gled 
der faa uheldigt, at Bøssen gik af. 
Hele Laduingen traf ham i venstre 
Doste. Hans Tilsmnd var mequ 
lictasnkelig 

Den fakaldtc »Ur-ge Mand« i 
:’—cyrup, Vcd Holbceb Johan Han- 
sen, er afgaaet oed Tøden Den af- 
døde, der tidligere lmvde vasret 

Zweit-Inan vnr efterljnanden ble- 
ven saa betendt, at der paa lmnsz :)) 
ngctlige Konsnltntionsdage ofte nur« 

op Inod 1()() Patienter rnndt unt-« 
tring frn Sjaslland, Her søgte hinn« 
lPan kunde efter Sigcnde lwerken 
lasse euer sfrive. 

! ————— 

Præstcindftilling. Til det ledin- 
Prassteembede i Sakskøbing bar 
Menighedsrundet indstillet: 

Pastor Nørgaard, Sogneprcest 
for Vandl)olni. 

Pastor Prior, Zogneprcrst for 
Strynø. 

Pastor Tl)ercl)elsen, res. Kap. for 
Vesterbro og Virket. 

Alle 3 sideordnede uden Num- 
merorden. 

Vandcfkud. En ung Pige, Karen 
Andern-In der tjente hos Guard- 
eier Grabov i Horfens, blev den 12 
ds. rmnt of et Skud, som en Lær- 
ling bos ernkræmmer Corfitzen 
of Vundvare affyrede. 

Den tilkaldte Liege konstaterede, 
at Kuglen var trængt ind i Hier- 
ncsn. Pigen blev ftrnks indlagt paa 
Sygehuset Det mentes dog ikke, at 
der var Fare for hendes Liv. 

Tørlægning af cu S-. Den 200 
Tdr. Land ftore Brokholm Sø ved 
Skive er udset til at lide Band- 
smægtelsens Død. Vandstanden i 
Seien der staat i Forbindelse med 
Hinuernp Aa, kon, efter hvad der 
oplyses i »Skive Folkebl." ved Aa- 
ens Regulering scenkes 2 Alen. Ud-i 
gifterne er beregnet at vilde blive; 
ca. 125 Kr. pr. Td. Land, men" 
Søbunden skal ogfaa være frugts » 

bar. « 
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En hurtig Jcrnbanc. Ved Heilig 
—---Tølløje-Banens Repræsentant- 
niødc forleden fortnltes I Fl.».8ialb« 
Folkebl.« sølgende Historie: ! En Tag koin en Mund tørende 
til Dianalnnd Ined nogle Svin, som« 
Isan vilde have med Toget. Man- 
den vleo iniidlertid afvist ·med den 

Erflæring, at det oar for sent. Re- 

solut satte Manden Fart paa ef- 
tetf nieste Zsrution (Veldde), og 
ver koni hun tidlig not til at faa 
Evinene nied. 

Ovcrkørt af Togct. Eksprestoi 
get, der ankonnner til Aarhus Kl. 
1(I,:3-l :’lfteii, overkørte Aftenen den 
12. di. paa lHoliro Banegaard en 

Zlagter Nielsen fra Døstr1n1, der 
løli over Skinnerne for at komme 
over til det pan den anden Side 

holdende Tog til Løgstør. 
Gan fik begge Ben kørt af og fik 

flere betydelige Kvæstelser i Hove- 
kset og paa Kroppen Han brag- 
tes til Hobro Sygehusi, hvor han 
lssenlna i nieget betcenkelig Tilstand 

thclbrtrndt. J Ejendommen 
LNr. 32 i Kongensgade i Esbjerg 
cis Fredag Aften den 7. ds. en 

:U,I»)-aarig Pige, Datter af Ar- 
bejdsmand J. P. Nielsen, brcendt 

ihjel. 
Forceldrene var gaaet hjcmme 

fra efter at have bragt deres tre 
Vørn til Ro i samme Seng, over 

lwilken der bang en Ampel. Den- 
ne Inenes at viere eksploderet og 
saldet ned i Seligen. Den lille 
Pige blev stærkt forbrcendt i An- 
sigtet og paa Brystet og døde kort 
often Jlden blev slukket af en til-T 
ilende Mand, der bragte de to an- 

dre Born i Sikkerhed 

Et Grnvkammcr er fundet paa 
klllurer Jørgen Hansens Ejendom 
i Tjørriiig. Gravkammeret, der 
ligger paa flad Mark og kun hie- 
tser sig ca. 3 Knarter over Jorden, 
er for Sidernes Vedkom 

» 

ssat nf ssuaxM- He 
Eier ikke finde-s Dæksten form-—- 
Juden Stenene er satte op, er der 
gravet saa langt ned i Jorden, 
at Lerbunden er naaet, hvorefter 
der er lagt et Lag Grus over 

Lin-et. 
Grnvkonnneret er i Fl. «Ringk. 

:)l. anbl·« en (;—7 Alen i Om- 
lredszx Hnlvdelen er nu udgravet; 
nien der er hidtil ikke fundet noget 

distss Jndre 

Dr Wilhelm Anderscn fom Pro- 
»fcs:-sor. lInder Dr. phil, Vill). An- 
dersens Besøg i lSIillerød forleden, 

Ispinnt-.- »F—rederika. A. Av.« onk 
klinntct tnlte sandt, naar det havde 
ndveget baut til Professor ved 
llniversitetet i dnnsk Sprog og 
Littemtntx 

Ja, nonet er der om det, sva- 
rede Dr. Billi. Andersen. Efter Uni- 
1sersitctkks Jndstilling bar Kultus-mi- 
nisteren til Finanssslovens tredie 
Belmndling stillet Forslag om, at 
en smidan Liererpost ved Univer- 
sitetet oprettes, og nt de fornødne 
Midler bevilges. Under Fell-nd- 
fastninzi as Riggdagens Smntykke 
gam« Sagen i Orden. 

chfcunderstgttelfer til ungc 
Landmkrud. Ved Finansloven for 
Finansnaret 1908—09 vil der ven- 

tclig blive stillet et Beløb af 4000 
Kr. til Landbrugsministeriets Ran- 
diqhed til Uddeling af Resseunder- 
støttelser til unge Landmænd, der 
til Fremme af deres videre Ud- 
dannelse søger inidlertidigt Arbei- 
de ved Landbruget i Udlandet. 
Andrngender om disse Underftøt- 

telser vil vcere at indsende til Land- 
brugsininisteriet inden den 1. April 
d. Jl. og skal viere affattede paa 
færlige Skemaer, der fang ved Hen- 
csendelse til det kgl. danske Land- 
busboldningsselskab 

Værdifuldt Fund. En forretnings- 
Jrivende i Herning bavde en gam- 
nel Biolin, som han for 22 Aar 
iiden fik af sin Faden Denne hav- 
kse 42 Aar tidligere arvet Violinen 
sfter sin Bedstefader, der var ind- 
Jandret fra Tyffland, hvor han i 
ine unqe Doge havde købt Vio- 
"inen paa en Auktion. 

Da Violinbygger Vesiergaard der 
Byen forleden blev anmodet om 

at underføge Violinen, opdagede 
ljan i Fl. »Heru. Flkbl.«, at det 
Var en ægte Ztradivartus, bygget 
i Aarct 1721 i Cremona i Italien 
af den flore Mesteiy der nok ialt 
byggede 1000 Violiner, hvoraf man 

ljidtil knn kendte 37 tilbageværende. 

Frcdcricia. 
Aar, siden 

redericn blev 

Soldaterhjctnmct i 

Det var den 8 d:. 25 

Soldaterljjemmet i F 
aabnet 

Hjennnet er pynteligt og bog- 
geligt chggene er sinykkede Ined 
gode Villeder, og en Bogsanilina 
pkm co. 3000 Bind staar til det nne 
Mandstabs Raadighed Hiennnet kan 
used Jnl og Nytaar byde paa fest- 

»ligt Aftengslnaaltid Juletrce og Gn-· 
’r-er. Der afholdesz deJIIden Kon- 
certer af Regimetit:«n111sikke11, Fore-— ( 
drag og Oplcesning, som altid sam- 
ler en talria Kreds. 

Af den førfte Beftyrelfe ei alle 
endnn levende med Undtaaelse af 
davcetende GarnisonspiæsL senere 
Bistop i Nive, Osøtzsche 

Et »Monte Carlo« i Brøndcrslcv.l 
Joderne bar altid veeret Vefendtes 
ior deies uysc til højst Rortspih on! 
i den Retning er Brønderslev in-! 
gen Undtagelse, skriver »Vendsys- 
sel Tidende«: men i den senere Tid 
sknlde man tro, at den berøtnte el- 
ler den berygtede franste Spille- 
bnle bavde faaet Filial i Bren- 
dersslen Det er omtrent hver an- 

den Aften, nt ,,Monte CarloSpils 
lerne« famler fig for at dyrke de- 
res Passion for dette demoralise- 
rende Spil. Det er ikke ubetydelige 
Summen der paa denne mindre 
fine Maade bliver onifatte: det lø- 
ber op i Tnsinder. 

— 

Hvotfor blcv der ikkc noch Kom- 
mnncafftcmning? Carl Petersen, 
Brøndergleu androg forleden Sog- 
neraadet onst Tilladelse til at dri- 
ve Gasstaiveri pna Hotel »Er-In- 
ninglnni«, sont ban lmvde købt. 

Forncanden tneddelte, at der fore- 
laa et Andragende fra Sognets 
Afholdsforeninger og Good-.Tem- 
plar-Logen i Dronninglund om, at 

aadet vil ncegte at anhefale, at 
I .j-Mlc.» It I denElggs«S-V SIHNfHS 
aa Hotel »Dronninglund«. 

Ved Afstemningen ftemte i Fl. 
»Reform« 14 for at anbefale, «at 
Carl Peterer faar Bevilling til at 
drive Gasstaiveraaarden som bidtil. 

Hobro Bank. Ved den Ill. Febr. 
afholdte ordinære Generalfoisatn- 
ling i Banken for Hobro og Qniean 
ledtogir det at ndbetale 10 pCt. i 
lldbytte for Aaret 1907 samt at 

llenlasaae 25243 Kr. til Reserve- 
fondet. Aktiekapitalen er frn l. 
Januar 1908 5()(),000 Kr. fnldt 
indbetalt, og Reservefonden andres-— 
ger 24)1,0()(I Kr. Sanvel Direktio- 
nensis Fnrnnind Bnnkdirektør Lehr- 
1nann, sont Repræsentantskabetgs 
Forniand Landstinasmand Tøciclh 
ndtalte den skarpeste Misbilliaelse 

;i Anlednina af den nvederbeftiae 
LMeddelelse oni VankeIL der er frem- 
kommen for Lffentliabeden Te 
pnnniste under Generalforfaniliw 
gensis enftennniae Tilslntnina, binn- 
abfslnt arnndløs Meddelelfen er. 

Dampfærgehavati. Mantedøpr 
gen ,,’)Ilex«andra« fik paa sin an 
Søndng Aften den 9. ds. fra Ore- 
hoved til Masnedø Skade paa Mas- 
skinen. Skaden har nn i Fl. »Loll.—- 
Falst. Ztiftstii.« ved nøjere Este-r- 
snn uisr fig at viere af langt større 
Omfang end ftraks antaget. Jkke 
blot er Hjulakslen knækket og Ly8- 
inaskinen beskadiget, men selve Ma- 
stinens Fundament bar taget Ska- 
de. Skadens Størrelse er efter et 
foreløbigt Søn anslaaet til 60-- 
TO, 000 Kr» og til at udbedre den 
til der tnedaaa et Pai ananedei 

Syrisk Betten En Person, soin op- 

gav at være Syrer og var form-f 
net nied en trykt Anbefaling fra 
en Biskop i Syrien, blev forleden 
indbragt i Hammel Arrest for 
Betleri i Omegnen. Han nægtedc l 
at kunne tale andet end Syrisk, 
men kunde dog forklare, at· han l 

famlede Penge dels til sig selv og 
« 

dels til de kristne i Syrien. Gan 
uar forsynet ined perfiske og rus- 

siske Papirer og Var formodentlig 
In af de i de senere Aar saa hyp- 
oigt forekommende Bedragere, som 
kiraaer Landet rundt, betlende til 
De forfulgte Armeniere og lignewI 
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Der er Yaab 
for den sggeste ved briimelig brug af 

D r . p e t c r’- 

Kuriko 
Jnxet Tilfælde bar været saa ondartet, ingen Sygdom saa hasch- løs at tkke dette gamle, velprøvede Urtemiddel har virket gavnltgt 
Gigt, Leverfvgdom, Koldfcbcr, daarlig Fordøielfh Forstoppelfe 

pg mange andre Onder forfvindec hurtigt, naar Kuriko benyttcs. 
Den er tillavet paa en ccrlig Maade af regte sundhcdsbringcnde 

Rødder og Urtcr. Den faaes ikke paa Apothekct, mcn kun hos Spe- 
cial-ngentcr ansatte af Cur-Einme, 
Dr. Peter Fahmey öc Sons c0.sZ.I-Z;.äk5..chicago 
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Dei betaler si« 
at holde Dei-es 

sKO 
i gock small 

Vl Jst at stag- 
Kepskuuonssrheiäe 
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de. Forøorigt var Personen ret 
medtaget as det barske Klima, saa 
der vil antagelig gaa nogle Dage, 
inden man kan faa en Forklaring 

.af hum- 

Tjeuestedreugen fra Simmelkær 
dad. Den sørgelige Begivenhed i 
Simmelkcer har nu faaet sin Af- 
slutning for«det unge Menneskes 
Vedtonunende, idet han Skondag 
Morgen den 9. Feb. er død i sit 
Hjem i Herning· Jndtil det fid- 
fte hotdt han fast ved sit Udsagn 
om, at hans Husbond havde givet 
ham to Slag i Brystet. Da han 
var for svag, kom han ikke til at 
aflcegge Ed derpaa. 

erledes Sagen nn kommer til 
at stille sig, bar vi ingen Mening 
·—«M,-jkxj!xgx·«»-—Awts Dagblg Ä Der» 
bar Været afholdt flere Forhør ban- 
de» over Chr. Medom og Drengen; 
men da ingen bar set Afslutningen 
pan den triste Begivenhed, der 
fandt Sted i Simmelkcer sidste Ef- 
teraar, er Sagen naturligvis von- 

skelig at komme til Bunds i. 
Det nnqe Menneske blev knn qodt 

15 Aar qmnmel 

En Fotsøgsstation for Svin Vil 
sundsnnligog vlive oprettet paa 

Bjertnsdegaurden oed Som. Sau 
kiodt sont alle Stagterier paa Sjæl- 
lund bar i Fl. ,,Ringst. Folket.« gi- 
lret Tilsngn om at Være med i Fore- 
tuaendet 

Forsøaslaboratoriet bliver den 
eqentlige Leder af Foretagendet, 
men det ledes uden Statstilskud og 
for Slagteriernes Regning. 

Triften flulde begynde 1. April. 
Avlscentrerne skal ledere Zvinene 
til Forsøqsstotionen Bescetningen 
her sfctl vwre san stor, at der knn 
frelges 600 Svin til STagtning nar- 

liq. 

ovhe og Ka anb« 
Behandlet med Heldlved 

,,Actina’ ’. 

Feind-mitt- Procent af alte Tilfceldc af Tøvbetx bragk txl vor Knndskab, er Refunatet af krontsk Ra- 
p- -.-» t»(1ttl)iHa1se-co« der numer- 

-’ ste« af ZrcL Luftuassapcn 
bisher luktet vcd katarrlm Te 
Asfætnulgcr. stuu11ende9ti::.:- 
neu af de vibrerende Ben- 
Jndxu dctte Bundfald er 
bortykernct er Helbredelfe 
Zunulkg. Tet mdre Ore can 
ttke nach vcd Underfogelse 
exlcr Svrojt1:111g, demf Udues 
lxghcden hos Specialisterne 
ttlaltid at brmge Himm. At 
der er en videnfkabelig Hel- bredelsesmaade for de sieste 
Skikkelser af Tpvhed«og Ka- 
tarrh. er klakltg bei-Jst hoek 
Dag ved Brugen as «A.tina«, 
Damvstrømmen, frembragt 1 
»Actina«, passerer girrt- 
nem de eustakiske Rot md c 
Dichter-Irrt bortfierner de 
katarthalfke Forstopvetier, 
nqar den gaar gxenncm Ore- 
røreae. pg bpfney Benene 

sHammeren, Ambolten ag Stigbmleiy c detttndre Ore- 
aa de eristand iil at vpfange selv den ·m1udfte Lyb; Anmu- har Helden feilet i at helbrede rmgende Lpd I 

dovedet Vi har kjendt Falk, plagedk web dtsfe 
Symptomer for Aar. at vcere fuldstcendkg helbredede 
ed tuafaa Ugers Brug of denn- stoxartede Opsins 
elfe. «Actina«helbceder ogsaa La Gruppe, Durham- 
Ironchitis, daarlig Hals, svage Lunger Forkjplelfc 
g Hovedpinr. og alle andre Svagheder, der elre djkekte kler indirekte grundede paa Kann-h- »Act1na' sen- 
es-poktofrit vaa Prove. Scriv til os angaaende 
)eres Sygdom. Bort Rand er trit, saa del som en 

wrdifuld Bog —- Prof. Wilson’s «Tkeatlse on 
)1sease». Adresse: Actiaa Appliance Co.. 
Iept. 258 c, 811 Welt-at st» Kansas city,. Lo. 

»- De, der var Meningen med- 

Forsøgene, er jo ved rationel Fed- 
ning, Vejning og Sortering at se, 
lmilke Enin der giver mest for- 
Fodret og det bedste Flæfk, og hvilss 
fis der lmr ftørst Levedygtighed. 

Til et Driftsfond betaler Slag- 
terierne 11,-2 Øre pr. slagtet Svim 

Bliver Omkostningerne mindre, 
vil det tilbageblevne Beløb blive 
tilbagebetalt Slagterierne. 

! renier Vaaftm og 
s Hi er det fta sia 

stel, gioet aaret det uoturligeoaw Liv- 
og en fund lang. 

« » ,,l-l-Ik-Akala« vil irembtiiige et stsnt, 
lo. sillqutiqt haar og bestandis beitier bered- 

M « haben fra Sterl- 
»Hsls--Agsia« er inqen Farve og plets 

ter im. Dcts enefteMission er at Its-me 

bette, eller Prozess- Kunkel-entg- 
« Hvkik Dej- Ir Stel, ist-is Deus Haar selber 

’- af, thss De et selois ssaldhrvedec III 
iend eitcr m Flaste af ,,l·l-lr-Agsia",oi se 
vil blive tilfkedc og tx. kn nilig. 

» 
Ein Flaste nnd-: vasre tilstrckkeliq. To 

Melker vll filmt være det. 

Pris 75 Cents pr. Flusse- 
Send direkte til ts, vi hetaler Exvrewmkosf 

gingen. 
Dei-L 24. Eslhslic chemical co. 
511 sixth Ave» New York. N. Y. 

Alle Keim-der slaaet 
Al-· USI CAILS PAAUUEUGS 

clllllllill LllllE 
VIII Afulllsllsll PM 

oc- 4DAG 
KORTESTE TllI Tll. sKAlllUllllAVlElI 
NAAR DE sENlJER EFTER VEIMER 

ELLER RElsER TILSAMLE LANDET 
Korn llIu de LYE cUIAlWElIS 

Ulslnllll sc ;Isllllk·l«sllll, Havets Monst- ek- 
Snesie exlsiekeade til-e skkue Tat-hin Dunpskllss, 

790 Fall langs. ;—·-—-«i"-:«.k HI- HEFT-- 
Vorusnssiörsir. hukilgsts og slsgsntssio stun- 

Ds kiaxmpsstoke, il———lli’iflss lWE Dampsliids 

osassgls («kl«s skrusk Tukbln), 
stät-sie irss sitt-us Dampsklh sont exlstsrssz 

og slssiskslclbst 

ossoals (vohhsltsktsus), hoggo II 
676 kocl lsmgo, 20.000 Ton ok to at de 

St tät-sto- i Verm-m 

be start-steile hurtlge Uohbsllslckuo Dampslcllu 
LUCANlA c- cAlVlPANlA 
620 ls’o(l lange-, 30. 000 lleStekkæktcr 

do lsurilggasends Expkoss Post Dampskldi 
UlVl BRlA oG ETRURIA, 
525 koå lange. U 500 segnet-nettes- 
Ds kiæmpsmæsslgs vohhsltskrus hampslilbc 
IVERNIA OG SAXONlA 

600 Pack lange, l4.150 Ton. 
To sl ils stät-sie som nogcnsinde snlöbsi Sestos 

Niiie Forbindelsek til alle 
skanclinaviske og Finske Hame- 

» 
so vors Agenlsk sagsscncic speclello nys 

MElllll llllsslls Blllllllllllllblcllllllllll 
F. G. Wlll lTlNG- hist-. West. Dass-. 

L- -.I colIIZII DZARWIII AND Inanska SIsq cllchcc 

DANMARKS KORT. 
størrelse 23x28 Tommek. Trykt i 

forskelligc Pan-setz viset klart Jeru- 
baner, Syst-, Købstædet og Flælrleem 
samt alle betydelige Landsbycn starre 
Saat-de og Xirker. 

Tilsendes i en Papralle pcrtofrit for 
isc. i Primætker. Enhvcr dansk Max-d 
wurde eje et Kot-r at Danmarll. 

DAlell LUTll. PUZL HOUSE 
Blair. Nebr. 

Weite slt1 csoe to t 
most deckt EIT- 
evet tat-de tot oh 
mit-lag pstents d activ-the «I«vEN-ronso i " 
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