
Yanmarkk 
Bogen springer ud. ,,Vejle Amt-J 

Felfelilaw l)ac onitcing ZU April 
sei ndiprungne Vøqeqrene, pluktedc 
i Midian- Etw. 

Gnldbryllnp Tokidaq den 23. 
Niiril knnde Duel: inand Liik sen 
sen Not-r og Huftrn i Haihoøre 
feire dere-: Gnldl)1«yl1np. 

Jldspaascrttclfcrnc. Fiøbenhavns 
og Bandbygningornes Brandforsi- 
tringer hat forlJøjet det Bei-du sum 
de i Anledning af Pyronmn-Bvan- 
dine lJar stillet til Politietsz Rnndig- 
l»1ed, fva 1000 til 2000 Kr. 

Ttæbt af en q.2).Ikøllcvingc En cel- 
dre M- and Ved Jkavn Lylnet bleu for- 
leden, da han var nede ved sin 
Vandmølle i thcer Muse ved Aar- 
lniL rinnt af en Møllevinge med en 

saadan Kvath, at Hovedet knustes. 
sksnn døde strakI often 

Paagrcbcn Flygtuing. En iaf to 
zxscrbrydere, som I atten til 12. April 
fzygtede fra Holftebro Arrest, Georg 
Schmutz, er 2den Paaskedag anholdt 
i Esbjerg. Han lyavde i Fl. R. B. 
im sin hin-reiste i Københuvn mod- 
tnget Neisepenge til Amerika og Dil- 
de have reist ined Engl-i.1ndsdatnpe- 
Un den LI. April. 

Stirkctchn Julius Schult5. Quer- 
lægcn pau Anrynszs 3i11d51s1)gei111-- 
iiult, der i nogen Tid hnr haft Kir- 
tetyven Julius Zchultz til Observa- 
tik"-n, nnlwfaler i Fl. R. B» at 
-Zil)11ltz, der er et degenerativt Jn- 
dii"«id, unliringegs pan en Anstalt for 
ciislsejdisfnre aandszssoage Hjørring 
Llnit ljnr lieurdret Aktion Inod haniI 
for Tyoeri og For-sog piu Boldtæqt 

Rappen En i Nykøoinq Zu Mem-I 
incljøreude Zinnbetjent P. Rasmuss 
sur, der gjorde Tjeneste i Søllested, 
hinveudtc sig forleden til Distriktd 
Undersøgt ha1n, ansau ham for at 
Værc smittet af Rappen Skovbetjeu- 
ten havde været i Berøring med 
uoglc Taumel-, sum bcwde været 
lirugt af Polakkerue. 

Han dlev i Fl. »Vestlollsauds3 
Ame-« indlagt paa Epidcmihuset i, 
Nakskov. Skovbetjcntenk Aantru 
blev revaccineret og indlagt paa 
Epidtsmihuset i Nnkøbing F. 

Tvangsanktion over Zsifkckutterc«. 
Vcd Tvangsuuktiou folgt-es i Fl. R. 
B. den 21. April cftcr Bisqæriug af 
Stutslaamiondcn Fiskekuttcrne 
,.Nordens"rjøld«, »Jenm)«, »Ist-ede- 
rikiihsavM og »klI-’aric Magd-alone«, 
alle ljicmmelmrende i Frcdorikszlmvtt 
Statslaancfondm der hede Psant 
i de 4 Kuttcrc for isalt 1—1,000 Kr» 
blev højftandeude for de trc fix-rit- 
2.asvntc- mod ialt 2500 Kr. plus 10 
U Tillæg. For »Murie Magdsw 
lenc«, hvori Statslaancfouchn hav- 
dss Pant for 6000 Kr» blco Liver- 

1«ct-:-sagførvr Solln i Hollqu for Fir- 
makt L. Frandfcms Jernftøberi i 
Holka liøjstbydcndc nie-d 5150 Kr. 
plus 10 lf Tillcl’q· 

sinppernr. Der er iFL R. B. 

indtruffet et uyt Tilfælde uf for-te 
Kappe-r i Jellingey idet en um« 

polsk Pige er bleven angrebet af 
Sygdonnneu. Den sng, der straks 
lslev isoleret, er en Søster til den 

Polak, som først fik Sygdommen og 

flygtede. « 

J Følge ,,Lolland-F«alster Falke- 
tidende« er det fenere konstateret, 
at Skovbetjent P. Rasmussem der 
var indlagt paia Epidemihufet i Nak- 

fkov, er angrebet saf Kopper, omend 
Tilfccldet er meget mildt. Samtlige 
Beboere i den Ejendom, bvor Ras- 

mussens bar deres Hjem er blesss 

von revakcinerede: ingcn bar vift 
vist Koppesymptomer. 

Præftefnbilæcr. — Forleden fei- 
rede Pastor V. Olrik 25 Aar-Z Ju- 
lsilasnm fom Sogaepræft i Dole 
Jtub beruu 

Som Erkendtlighed og Vidne—3· 
lsurd om Høiagtelse overraktes Ju- 
lsiloren en billedprydet Husbibel 

sirliq indbunden og Ined Sølvbeflag, 
litsortil der var foretaget Jndsams 
lina i Meniqbeden. 

— Samtidig har Pastor B. Møb 

iler fejret 25 Aars Juhilæum sum 
Prassr i Rosenvinge paa Zwi. 

Pastor Voller-, der til cftcruarrt 
tan feer sit ZU Aar-I- Priestkjndp 
lasnnh er af en gamniel Priesteslægh 
og hanö Brodeq Var Prassten og 
Forfatteren Høyer Ajcøueh bedst 
Fendt under Nauuet »den gainle 
Feltpræs1«; selv har yan to Spinier, 
der er Priester, den ene i sin Inder-:- 
Fodehjenh Grinderszsleu 

En Gaatd og to Hnsc brændt. — 

J Uggelhnset oed Randerszi er lied- 
brændt en Gaard dg to Hufe. 

Jlden opstod i den vestlige Dei 
af Byen i Rasmus Pedersenszi Guard, 
der fnldstcendig nedbrændte. En 
Del af Jndboet brasndte og 2 Plage 
indehrændte, Inedens den vorige Del 
af Besætningen reddedesix 

Jlden forpliantede sig derefter til 
S. Brønnunis Vor-listed der lige- 
ledegs nedbrasndte. Bebderne var 

fraværende. Størstedclen saf Jud- 
bdet drændte. Jlden forplantede sig 
ridkre til Johan Christiansens 
Hug, hvor der blev reddet en Del» 
Jndlnx i 

Ved Braznden eanvendtes ingen 
Sprøjter, da Brandoæsqnet stodI 
magtesløs over for Jlden Paa Grnndi 
af den staerke BlassL 

Branden sfyldes en 4-aarig 
Tretth Leg med Tændftikker. 

Fællcsfkuct i Aalborg. Den store 
Interesse ljodrnied disse aner i de 
senere Aar omfattes af jydske Land- 
mænd, ja i stigende Tal hidldkker 
Linderne dg Udlasndinge, vil nden 
al Tvinl dgsaa Vise sig i Aal-, da den- 
ne otnfatttende lldstilling afljdldeis i 
Nordjyuandsz .quedsrad. 

Praniiedeløvet er i Aar fdrøget 
nced 50 «,.;, etler fra ZU til 3(,),U()U 
Wann-. 

Der Vil blive bngaet 2 nye, luka- 
de Hinastestaldez ziellessdreningens 
Ztalde i Forbindelse Ined Efsisporti 
fxaldene Uil sikkert aøre det let at 

erdne Jndfmrterinaen af Turene 
paa en tilfredssftillende Munde 

Jndnieldelsernc sknlde i Aar være 

inde en Maaned, før end de plejer, 
Iseusilia 1. Maj. 

Reklameplakat er paa Stationer 
og siroer minder Falk din, at jnske 
Landmænds Hovedstasvne i Aar fin- 
der Sted i Aalbora i Daaene »L- 
19. Juli, da i dette maa de værc 

nie-d enten sdm Udstillere eller fom 
liesøaende 

Missioucu blandt hjcmlosc Mrcnd 
i siøbcnhaun ljar i Flut-et IWT hol-It 
59 offeutlige Moder og Und-stie- 
11cfter, der hat vasrct besøgt uf ialt 
Uts Licht-R J den duglige Zuri- 
sctid bar der vasret tult personlig 
tlliId M. ZUU UIZWUU 

Julefesleii i Werde-Ida var Des-agr- 
af JIU Mastd. U klskasnd er blevue 
feudtek i Plsadser paa Landet, cu: 

400 er blevet hjulpne incd forskel- 
lige silædningssmkket Paa Sorte- 
ringgvasrkfledet, sont un fun se til- 
trage puu sit første Leut-any er der 
niodtaget Affald for ca. 800 Kr. 

Der hnr været optaget 20 for- 
skellige Mir-nd, som særlig har været 
lieskasftiget med Sortering uf Klude, 
Papir samt Reparation as beugte 
lekøblen 

dikegnskabet v--.ilsa11ce1«er med 1130 
Fir. 63 Øre 

Der tilføjes: 
Man venter, at det kommende 

Aar vil give TVkiLisionen meget mere 

at nfbente of forskellige Slags Af- 
fald, som give-r Arbejde til hjemløfe 
Mcend; men dette krcever tillige 11d- 
videlse iaf Verfted. Lagerpluds 
m. m. 

Tilstaaedc Forbtydclscr paa 
Dødslejet. Et gammelt Fattiglem, 
Hans Hausen i Vadum, der døde for 
fort Tid siden, bar paa Dødslejet 
fortalt Fattiggaardsbeftyrerens Hu- 
strik, at ban i Tiden omkring 1864 

hat myrdet en bjemveudt Ameri- 
lknner i Lyngbv ved Købenbavn samt 
hingen Tid før, da han tjente pasa 
»St. Restkup« ved Anlborg, i Nier- 
l)eden af denne Gaard bar umrdet 
et B.arn. Konen meldte Sagen til 

Kjær Herreds Politi, men Hausen 
døde, inden dette kunde faa bam 
nfbørt 

LIMer der er født i Sknfterup 
ma Sjcellaud i 1823, var incd i 
Krigen 1848 oq tjente i 1864 paa 
Store Reftr11p, bvorfra ban reiste 
til Sicellsand. Et Aarstid senere 

isit yan Tjeneste paa Herregaardeu 
Redsiet i Baduin og hat« 110111 Der- 
indtil yun sur en lsalu Inei- Asar si- 
den toin pag zartigdæseneL Han 

»Dur- sdrtlaret, at TUiordet pusa Lune- 
ritaneren er Vegaaet i Zkinsyge Han 
hunde, ester at yade ninrdet Riualeu, 
rusie Eiget i Banden Paa Lieds-— 
irset lsar nun deisuden dver sur Pra- 
sIcn Uetendt, at yan tsar astagt sulsk 
Ud i en Paternitissug, sann i Lyueri. 

Strecke og svagc Nerven Herein 
Dotdt Liege Lttosen, Skodgsbdrg, 
sorleden et Fdredrug i Hottnet Hund- 
isedssorening. 

Han gennemgik i Fl. »Holt)æk A- 

Tagvlud« Nervesysteinet i detis Ho- 
Uedtræt og paadiste, hour sint dg 
gudt det er indrettet, onitalte, Ined 
ljuilte Miencpeskridt neun i det sidsre 
Hundredaur er gaaet frem i Lend- 
stav til dette. Stærte Nerver er en 

uuurdelig Sksat sur os. Zeuge Ner- 
oer er en stor Ulykke Hodedaursas 
gen til suage Nerver er Alkohol, hvis 
ødelæggende Virkninger gaar tangt 
Videre, end Falk i Almindelighed 
aner euer tror, Virkninger, der des- 
værre gaar i Arn og stærkt sorgre- 
ner sig. Doktoren unitalte sauledes 
bl. a., at Periodedrankeren houes—age- 
lig er det gennenc Ato, og at neange 
gigtisfe Zygdonnne stammer fra 
Alkdholpauuirtning. Tribut Kasse 
ug Te giver ogsua sdage Newerh 
ikte Inindist Massen 

Te Inange Tilsælde as Fortalknin- 
ger her i Landet Inaa hooedsagelig 
tilskrives Kasfeinen i Kassen; l)eldig- 
dies Dur nnin nn et Middel itnod 
k«i—:-se: Teislnslronnne der nIed stort 
Held unvendeszs pku -Et·o"d«.-sl)org. 
Freundinnen as de to diassesnrroga- 
ter, Sereak og Bananfafse, viser 
e-gs.m, at man er upinasrtsom Paa 
den zure, 1.nassen er. LlleoldIbevæ-— 
gelsen, ndtulte Tr. Ottosem lsae 
Vendt Etrønnnem og nden dette var 

rsdrt Zolf tslenen neweødelugt«—— ja, 
tclintetgjort 

Med Jldsnldlsed lagde Tr. Otto- 
sen Tiliwrerne pkia Linde-, lsuilken 
nhyre Forskel der var patrde Model- 
ser, Alkohol, Tobak og Kasse givet, 
on sna de,. der faasz gennem en for- 
nustig Legeinsziplejm Badei VETITT 
Lug-, i Lnft —— snnde Fødemidler 
nced Frnqt on Grønt i Spidsen —- 

rineliq Leaeinl1etneqelse. 
Psasa Forespørgsel om man dog 

jtte knnde tinade sia en ntoderut 
Brun, ertnerede Tr. Lttusen, ut 

sdet knnde mun: nien diiesnltatet blev 
lsan den-stets Zwmsntnulet tiliver 
i Grunden sur lnser enfelt, mn lsan 
Vil viere Fnrtrav eite« Bann-un Vil 
rsi nnd un til Znndbedens da Lins- 
alnsdenik Widder, da man Di vcere 

Fern-un og ifte xmu pmi Akkord 

cLidt af Ein-zu 

En Gentletnan. Ved et ,,sint« 
enkselsf dikeginient traadte en Tini en 

ulniindelig dødelig ind smn Osficer 
og gjorde sig bnrtigt Ineget saslsoldt 
mellent Fiannneraterne paa Grund 
us sin Elskaerdiglied Men en lille 
Klike lsnldt sknnInen incod lnnn, og 
Fort-ten for den gis en Aften ben 
til lnnn oq spnrgte i en ret user- 
sfknninet Tone: 

— Er det rintiqt at Teres F-a’r 
er HolnnanM 
i- Ja, hvorfor? spurgte Office- 

ren roliqt 
— Sau er det Skade at han ikke 

egsaa asorde Dem til Købmand 
—- Msaaske, men tør jeg spørge: 

stad er Deres Fa’r? 
—- Naturligvis en Gentlemanl 
— Scia er det Skade, at han ikke 

oqsan asorde Dem til en Gentleman 

s Doktoren: Det gør mig ondt for 
Dem, min Frue, men De bar tilkaldt 
mig for sent. Det er forbi med De- 
res Mand — hans Hcender er alle- 
rede blatt. 

— Men, He Doktor, ved De ikke, 
at Inin Mund er FarverP 

— Naa fsaadan, ja, san kan ban 
maaske reddes. Men bvade ban ikke 
været Farver, saa bavde det været 
nde med hom. 

En Mund bavde flaaet fig en nv 
Karl, som ban var meqet qodt til- 
freds med: knn fvntes ban ikke rig- 
tig qodt om, at Karlen altid smurtes 
fcka tvkt Smør paa Brødet, som han 
gforde 

Sein beflnttede fig derfor en Dag 
til at heulede Karlens Opmærksom- 

yed l)erpaa, dg der ndspandt sig fpli 
gends Ennttale innen-ein dem: 

Hnsbdndem Tet er Eindr, det dn 
spiser. 

Kurzem Ju, det er der Del. 
anzslsondetu ZumrreL det er dyrt 

nu. 

Karlem Ja, det er det ndk. 

; Husbondein Tet koster 1 Kr. 30 

jØre Pnudet. 
« 

« Rai-len: Nun, gør det det? Ja, 
men det snmger ogsua godt. 

Saa opgcw Huslwnden haIn. 

Rasch som Fisko J Nendam- 
mer FisclJerei-3eitnng skriver en 

Jndsender følgende: 
Alt ogssaa Tlscikkel sætter Pris pack 

Fisk, haude jeg Leitighed til at se 
for 2 Aar siden. Jeg havde sat mig 
paa Our i et gunnnelt Piletrce for 
at fsange en stille Deltager i Rufe- 
fjsteriet. llnder mig havde jeg en 

tilookset, nn odersvøtnncet Land- 
siriintneh hvor Gedderne holdt paa’··) 
at gude Efter Soluedgsang ser jeg 

»en Ræv komme ud sra noget Op- 
vcekst tæt ved mig og nærme sig 
Vandet; 60 Skridt borte undersøgte 
den igen Terrainet og tdg derpaa i 
ruft Trao zinrsen Inod mit Skjule- 
sied. ; 

Da den var kommen til Kanten? 
as det grundede Bund, hvor Ged- 
dcsrne legede, trykkede den sig tæt til 
Bredden og ingttog skarpt Fiskene, 
der tninlede sig tket ved den. Ende- 
lig kounner en ncer nok, et Spring, 
og Mikkel vender tilbage paa del 
tørre, dærende en Gedde paa din- 

trent to Pnnd i Wunden Jen- 
skntde netnp skyde den paa Pelsen. 
dc den gnnske isoliu satte sig ned dg- 
fdrtcerede Gedden Ined Heu-ed dgl 
Halt-, Oderan den Milde til at heute 
sig Ziff Nr. 2, men Inin Kngle hin- 
drede den deri. l 

Tet er 1n1derligt, sagde Professo- 
ren, ved hvilke befytiderlige Omstasns 
digheder man nu og dsa bringe-I til 
at erindre en eller anden Ting. Saa- 
ledcszi saa jeg i Gaar nugle Fam- 
l1liue flippet, oa det fsaldt mig straksi 
ind, at jea ogsaa burde lade mig 
Hippe 

En Kouc mcd Ordenssans. Hun 
sfulde rejse bort en Uge, men for- 
inden holdt huu følgende Prædiken 
for sin :V(·’and: 

Tet erteile, jcg Deder dig uni, er, 
at du ikfe giver din til Iat rode um- 

f1ing i Initi- Zkuffer og Eöabe for 
at lede eftcr nagt-L Du ded, sat jeg» 
liader Uordeu, og at jeg absolut vili 
hanc-, at link-« Tiug ligger netop, som? 
jea bar jagt den. Esaa kau jeg finde 
den i Mut-le huisz jeg vill 

« 

Zaa droa hun dort. Dagen efterl 
ksjni folgende Vreukort: 

Were Tiskausd Alma kommer op 
en af Daacne for at liaane et Mon- 
srer. Det hienger liae indenfor Sud-s- 
kammergarderoben. Zkulde det ikke 
finde-:- der, ssaa ligger det i en as 
Kikeriki-, som staat paa Zymaskiuen 
i Ellen-J Vcetelse; oni det er i de 
grønue eller de todt-, ved jeg ifke, 
mcn der iindeszs in blaa Æske i Pige- 
fcinnneret, den kan du kiqge i med 
Tet sa11111w. 

I 

Daaen efter Fanc atter et Bren- 
fort: 

Lille, kære Mand! Mønstret lia- 
ger destemt paa øverste Hulde i Gar- 
derolsen i Anretteroærelset eller i en 

af Oatteasskerne paa Gulvet bag 
Cliaiselonauen i SoveomrelseL Se 
aodt Oster, men vend ikke op og ned 
raa al Tina, faa er du rar. 

Det tredie Vrev lød: 
Ziasre Alfredl Du har vel ikke 

tønct alle mine Skabe og Hylder og 
bragt Forstyrrelse i al Ting, hvad 
jeg har. Mønstret laante jeg for- 
rige Mtaaned ud til Sigue, faa hun 
bar det. 

Eftkk Forlydende vil Walter 
Wellnvan til nceste Aar gøre et nyt 
Foksøg psaa at nsaa Nordpolen per 
Ball-In. 

E) He Scribas Opmcerksomhed 
lieuledes pasa dette Udtryk i en kø- 
lienbavnsk Mis, soui vi skylder dette 
11dklip. De holder nok paa — nej 
»ei« i Færd med« at fornorskes der- 
bjemme i Hovcdstaden. Vi Danske i 
Amerika burde hfem og advare dem 
mod Norvigianismer i deres Sprog. 

Red. 

»- 

Langt det største Udvalg ak 
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dlcill leg-n T; sly ller fnr bin-il ig Vægh 
ReUlk -r lor P istliesorsircnis ihm-den man 
kati eriioide L. s Pateutek m. m. m. 

Pris: l shiktingsbind soc. quolclco used 
forgylkite Kantek 7sc. posted-it- 
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vj hat nylig kaaet et nyt Oplag ak Væggekort Folgende inves- 
Nr. 2(?0. I Korskorm, et finis, nyt væggekort, med Biliede af Jesus meci 

Tornekronen elegsmt kremstillet sterrelse 741117 Med kol- 
gencle paatrykt:1)ette hat- Jeg gjort kok digl Hvail gar du for mig? 
vi have faaet Lægedom ved hans saar. Pris 20 Cents stykket. 

229 Rakaeis Engle i iint Farvetryb sterrelse 6 x 4X2 Mecl skraa Solv- 
kant og runde Hjørner. Færdigt til Ophængning Pris 10 Cents. 
I)e haves meci telgende fokskellige Bibelsxzrog 1 Solvtryk: »Jeg og mit 
Hns vi ville tjene Herren", »Kerl-en er min Hyrde, mig skal intet 
faltes" , ,,.Jeg er med edek alle Dage indtil verdens Ende", »Na-it din 

s eJ paa Herren og korliid dig paa liam". 
230. Do. do· sterrelse 9x 634 Pkis 15 cents. .- 

De haves med samme skriktsprog, som ovenkok nævnte 
231.Fire Skriktsprog, med smnkke Blomstek i naturlige Rai-ver pas lys 

Bxiggrunri IT et Sprog i selvtryk paa hvert Kort Sterrelse 10x « -2. 
Kor tene er med seh kamt har runde Iljokner og kan hænge ellek staa, 
sont man maxitte enske Prjs 25 cts. 

dkiiftsprogene er folgende: »Ja-, jeg kommer snakt Amen!" »so jeg 
er meci eder alle Dage" , »Hm som trok paa mig, hat et evigt Liv", 
»Kommet til mig,.. »jeg vil give eäek Evile". 

232 Pire Bibelsptog 1 solvttylr pas svsekt bvidt Karten med et Kors 
omvundet at· smukke Blomster j lint Farvetryk. Eet sprog paa hvert 
Korr. sterrelse I4x49-.Me(1 runde Hjokner og seit-kann Fie- digt 
til 0phængning.P1-is 35 Cts. 

Skrittsprogene er folgende: »Hei-ten sical bevare din Udgang og din 
Indgang" Freciens Gud viere mecl edet allei» ,,Jeg og mit H us, vi ville 
tjene Hensen", »Min Nat-nie et dig nol:". 

skrjv eftek nogle at ovenstasendez cle et en Pryd i Hjemmet. 
Ftimærkek modtages tot Belob incitil 81,00. 
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Nanseni den 
; frosna Verden 

—lNDEl10LDENDE — 

Nansens Levnetsbes 
sktivelse, Nansen paa 
ski over Grønland, 
«Fram"s navnkundige 
Rej se. Peatzs ogÄstrup 
Ekspeditionen. Tidli- 

gere Polarkorskninger 
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denne fortrjnlige Bog be- 
rettes jkke alene, hvad 

Publikum vjl vide om Dr. 

Nansen og hvad han hat- kuldbragc, man vj gaar tilbageiTis 
den, saa langt som Historie-n rækker, og giver Læseren saadaa 

Underretnjng og Kendskab om arktjsk Forskerkærch at- Bogen 
med sandhed or en veritabol 

Encyklopædia kot- Polarforskning. 
Bogen indeholder 500deer med meke end 100 usw«-kecke II- 
sustkavongk er trykt med t) deljge aabne Typer paa- meget fint 

Papik soljdc og elegant indbunden og kostet- blot 82 Co. 

Højeste Rabat tilsraas Agenter og Forhandlere. 

Danish Luth. Publ. House, Blair, Nebr. 
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