
Mxlanmarli 
De jydskc Bankcr. 

Der mangler 6——800,000 
Kr. baade i Nibe og Fre- 

dericia Bank. 

J en Samtale vi (»sdlil).«) har 
haft Iued Statsgwldsdirektør An- 

dersen, benyttede vi Lejligheden til 
at spørge Etutsgceldsdirektørem 
hvordan det gik med Undersøgelseu 
af Forljoldene indenfor de jydske 
Banker, som det hat vceret galt 
med. 

— Undersøgelseu er allerede faa 
vidt fremskreden, svarede Stutz- 
gældsdirektøren, at man nu er naaer 

til uogenlunde Klarhed over, hvor 
flore Beløb det dreier sig om. Det 
er kun Bankerne i Fredericia og 
Nibe, det er galt med, men i de to 
Byer Inangler der til Gengæld vg- 
saa frore Beloh. Jeg tør nok fige, 
at hver af Bankerne bar et Unders 
skud paa 6 a 800,000 Kr» og det 
vil jo sige meget for saa forholds- 
vis smaa Banketx 

For Fredericia Banks Vedkom- 
mende kan Undersøgelseu betragtes 
fom afsluttet. Det er konstateret, 
at her ikke foreligger noget kri- 
minelt, men hele Underskudet fkyl- 
des Zwieri og Uordetn 

Anderledes stiller Forljoldet sig 
for Nibe Bank. Her er begaaet store 
anerslcelj og Bedragerier, og det 

er jo Bankdirektør Larfen, der bie- 
tcr Ansnnret for dem. Overretszss 
cssessor Echrøder er endnu ivrigt 
beskwftiget Ined at bringe Klmshed i 
denne Bank-Z indviklede Affærer, og 
der Vil fikkert gaa nogen Tid enduu, 
før Undersøgelseu kau sluttes. 

Forøurigt vil begge de to Ban- 
kcrs Forlwld blive nærmere dcøfi 
tet i Bankfomiteen, naur den igen 
kommer saunueu til Møde Hvors 
uams detie oil ske, kau jeg ifke sige, 
thi Form-Indem Zionferensraad Fal- 
lxe-Hansen, ligger sont bekendt syg 
for Tideu. 

Missionsfclfkabets Has. Ude paa 
en lan.d1ig, fredelig Plet, har Det 
danske MissioyÆeLYfog en stor, ZiEta .-« edbygning, 
og i dennes umiddelbare Nærhed 
to mindre Beboelsesbygninger. J 
Hooedbygningen, der vender ud mod 
Strandaqervej og Norgesmindevej, 
fsndeszs Lejligheder for Selskabets 
Kasserer og Sei-retten Paa l. Sal 
finde-ji diskissionsskolen og Junker-er- 
ne for Evkretasren og Kassereren 
samt en swr ZamlinqssnL Arkio 
oq Mnsæmn Pan L. Sal er ind- 
rettet Lejlighed for Økonomen 
Nasstemerelser on Køkken In. m. —» 

Oele det onkfnttende Bygninass 
komplekss, staat Tllcigssionsselsknbet i 
en Vasrdi af ca. 200,U()0 Fir. Miss- 
fionsselskabets Formand, Paftor 
Busch, indoiede Hufet Eøndag den 
ps. Okt. ! 

U ..--. 

Ellcliammcrs Strmplcmafkine. — 

cuehammer ljnr nu opnaaet sin 
første officielle Anerkendelse fra den 
danste Eide, idet han har faaet 
Meddelelfe on1, at hans Steinple- 
Ismffine fra Nymar af fknl indføres 
ved det danffe Postvæsen. 

Ellehannners Brevstetnplenmskine 
buder flisre Fordele fremfor de Ma- 
sfiner, der brnges nn. Medens diss- 
se Mastiner netnlig ftempler B:e- 
Veicc lud et sthrkt Trnk der efte 
fu« beikcdige Jndholde"., nnar dette 
er Fotografier, Kort eller liguende, 
udøver Ellehammers MasTLne intet 
fcsm helft Tryk paa Brevenex Den 
er indrettet saaledes, at Brctsene 
fakges ind Inod Stetnplef, hvorezter 
de falder tilbage i en Bunke. Sant- 
tjdig tceller Maskinen dem. En an- 

den Fordel ved Ellehammers Ma- 
fkine er, at den er i Stand til at 
ekSpedere betydelig flere Vreve i 
Timen end de hidtil kendte. 

llnder det store Poftmøde ·sidfte 
Sommer foreviste Opfinderen Ma- 
skinen i Virksomhed for MødetsJ 
Teltaqere oa der faldt dengang 
mnnqe rofende Ord om den· ! 

Mejeristdelegerctmsdr. Danfk 
Mejeristforening boldt Møde i 
Ldense forleden. 

Formanden, Meieribefmrer Tor- 
ben Jensen, Gislev, nflagde den 
As. Okt. Beretning om Arbejdet i 
det forløbne Aar og omtalte deref- 
ter fin Beflutning om at trcede til- 
bage fra Formandspladfen. 

Tcreftrr aflagdess forskcllige OR 
Ietningsr dg Regnskuben sum Um- 

godfcndtoix Sluttclig uedtogess dct 
at gudtcndc dct af et lldvalg udur- 
bejdedc og af de samuirkende jydskc 
Tl)kejcl"iforc11itlgcr tiltraadte Forschg 
til en wuskalu, ued hvilkcu Mejeri— 
licstyrerncis Løu fordcdkcis mcd fra 
LUU til 400 Zir. 

Tclcgcrctmødet vedtog følgcudcz 
,,Dclegcretmødet Udtaler Ønskct 

cim, at Dunst Mcjeristforening sam- 
tnen tue-d Mcjeriforeningcrne vil 
ucdsastte en Voldgift for hver Amts- 
krch, der vil have til L gave at 
usuiklc .Tn-st:;!mr." mellism Meis- 
ricr dg Vcs1111«k-1«e.« 

Tor ucdsattcszs et 9 Mandi? nd- 
Ualg til at tage Spørgsjsnmalet um 

TUscjeristch llddaunelse under sam- 
tet Overvejelse. 

Eudvidcre UedtogeS et Forflag fra 
Howdvcftyrclscu onl, at der vcd 
provinsiclle Mejeriudstillinger frem- 
tidig nddelcs 6 pCt. Sølvmedaljeh 
12 pbjt. Bronchnedaljc og 32 PEt. 
ljasdrendc Omtale af de udstillede 
dlIkærkcr Ved de forskellige Hold, og 
uf den sidstc Halt-del nævnes alle, 
der har opnaaet en Talværdi af 10 
og del-over. Den, der i to paa hin- 
mrden følgemde Udstillinger har 
opuauct Sølvmcdaljc i smnme Hold, 
tilde-les DEreLTpræmic j 

Dct nyc Andclsmcjcri. Ved det 
Arbejde, som Udvalget for Anlæg 
as et Vlndelsmejeri i København 
Um- foretuget, har det vist sig, at 
Interessen blandt Landmændene er 

saa stor, at en foreløbig Tegning 
var tilstraskkelig til at starte Fore- 
tngendet, idet der tegnedes 3300 
WHCIL 

Ta Forholdene sur nye Michels- 
foretugender og ved Pengemarkedet 
iInidlertid i sØjeblikket er saa nan- 

st«elige, besluttede Udvalget at nd- 
sastte Fortsættelsen af Forbandlin- 
gerne til der kommende Hornar- 

Strasfede Soldaten — Ved Kriegs- 
rercsdom er to af Heeren-Z vierneplixp 
tige den 19. Okt. bleven idømt 
ForlICDringshnsarbejde, —- en Straf- 
der heldigvis er sjcelden i Heeren 

Den ene værnepligtige, Militær- 
arbesder Nr· 75, Andersen, havde 
gjort sig skyldig i en. Rqekke Cyks 
Wirst Bssiksw MEaikedeEfM« 
unden, Mening Lauritz Nielsen, 
havde deserteret saa ofte, at de tid- 
ligere anvendte Straffes Maksimnm 
Var ove1«skredet. Han idømtes s 
Ellkaaneders Forbedringshusarbejde 

Fioppernc paa Lolland. —- Den i 
(«-·-nldbot«g angrebne Fisfer Peter 
Oenrifsen hande, samtnen med sin 
Faden for nogle llger siden Ute- 
Iet i OJnsevig Ved Nakskov og hade 

zder meret samtnen med en Mem- 
»1«endt An1erikmter, der bragte Smits 
"te"n til Lolland. Den Amstean 
mtbragtes paa Jsolutionshnset paa 
Eukskøbing Mark, og der er trus- 
set omfattende Foranstalminger for 
ckt hindre anittens videre Ildbre- 
delse. 

Anholdt Prngcudlaancr. — En 
moget bekeudt københavnsk Pengei 
ndlaancstx Llnf Stumm der hat 
.mnt0r i Slotsjadc I, er den 21. 
Okt. blcvcn sat under Anboldclfe, 
siatct for Vedraaeri tnod flere af 
sme Klienter. 

Overtrædclfc af Fabriklovcth — 

Vcd Jnspektionen af et Tcglværk i 
Holbask Amt konstatctede Tilfynct, 
at de af Direktoratet 1905 paabud- 
Its Realcr om Lergravning ikke over- 
lwldtes, idct Heldningsvinklen i 
Gram-us Cider i en Længde af 40 
Fod og i en Højde flere Steder af 
16 Fod ikke var miudft 750 —- 

Da Teglværkets Beftyrek maatte 
tin-re Ansvarct for Overtrædelsen, 
og da han ncegtede mindelig Af- 
gørelse, blev Sagen afgjokt ved 
Rettens Dom med en Bøde af 50 
Kr» der tilfalder Komkmmekasfen. 

Kørfclsnlykkc. Da Tømrer H. 
Bett-rieth Købelev, forleden paa 
Hjemvejen fra Nakskov vilde staa af 
sin Vogn ved Brander-Heu faldt 
han og flog Hovedet saa voldsomt, at 
hatt mistede Bevidstheden. 

Gan blev ført til sit Hiern, hvor 
han døde kort efter. Han var 64 
Aar gammel oa han eftcrlader sig 
Enke oa 1 Vorn. 

For nccgct af dct godc. — Lee- 
rerinde vaa St. Jøraensl1jerg, Frk. 
Jensen, hat haft det Held, om man 

san kaldo cht saadan, at blive kal- 
kiot til fire Embcdcr vaa en Gang. 

Nu kmsidcr dct om at vcelge det 

JCIT c- 

Ekssklodcrct Gast-irrt D. 21. Okt. 

cfisplodurcdo Vomb-LcInvig-Vaneng 
Accmlcus-()3k1-:suærk, der forsynerJern- 
lmtkcnogncnc nccd Belysning. Ets- 

plosiunm Var saa voldsom, at Ru- 

deruc i de ncrrliggende Ejendomme 
sprasngtcsz og Rystelsen sporedes i 

oid Ltnkrch Grunden til Eksplo- 
sinnen er uvekcndt. Jngen Meutre- 
ssur kum til Skadeb 

Eu Hcgnspæl over Spinncrne. —- 

Vm«de- Nebel-Baums Tongsder af- 
guur frn Bestbanegaarden «i««-"«VardC 
mater forlcchpet Stykke luden- 

sur ZIutioucn en HegnspæL des-H 
nur laut toærsjs over Skinnernc.« 
-I«sc1diqoi—:i var Perlen af Fyr, saij 
der ffctc jagen videre Skade. Mun! 
nimmt-, at en Drcng har lagt PæleuI 
paa Skinne1«ne. I 

Godsforvaltcr Ræbild. Godsfor- 
anter Rashild er den 21. Okt. ef- 
1er en Fordringshavers Begæring 
erklceret fallit. Udgivelsen af »Gre- 
uaa Divis« fortsættes, og Skiftereti 
ten her antaget Bladets nuværende 
Reduktøn I· D. Petersen, til ind- 

-ti1" videre at redigere Bladet. 

I Aalborg nyc letsfygchus.B1)gge- 
ifirnmet tPetersen 8: Højlund i Bier- 
hinger hnr faaet overdraget Op- 
Hørelsen af det nye Amtssygehns 
Web Anllmrg. 

, Den katolskc Meuighcd i Vejlc 
»I. duier i Zlutningen af November 

skspnnned in m) Ekolebygnjng. J Liz- 
’let nf fna Aar haaber man ifølgsr 
ijle Amt: Avij at faa re jst bnude 
Suspitnh Fkikke og et Rekreation-:- 
li un for Psicester 

lejelkørt af Toget. —- cheftfor- 

imnnd Peterfen, Buur, er den 20 
) kt ihjelkørt af Toget i Ncerl)eden 
nf Rmn Goldepladå Han fik beg- 

xge Ben everført og Hovedet beska- 
jdigct ug dodc paa Siedet. 

Saunnenstyrtet Byguing. —- For- 
leden Nat vækkedes Folk i Bester 
Tørslev By af et vaeldigt Brug, og 
da man undersøgte Sagen, viste det 
sig ifølge ,,Rand. E« qv.«, at det 
Dar- » Isg den; 
ene Gavl af Bangle 
Rampestens-Lade, fix ftyrtef 
fnnnnen. Der havde·i længere Tids 
met-et en Revne i Muren; men Inanj mode ikke ment, at den var farlig. 

Ladte Rcvolvcte i Skalen. Skale-F 
liernene i Aalborg fynesat være in-; 
de pan en noget farlig Sport; dets 
fertirlleszi nemlig, at en Elev i 2.k 
Meliemklusse paa Latinskolen i ens 
Time tabte en ladt Revolver pan 
Guert, hoorved Skudet gik af ogi 
Wink-n bot-edit sig ind i Vceggeni 
Eiter en foretagen Undersøgelsek 
stsal dkst ifølge »Nordjyll.« vasrek 
konstanten nt ikke mindre end 61 
Trenge den Tag hat-de ladte Revol- 
vcre med i Skalen 

Pludfclig sinds-sug. Da Togei syd 
fra for-laden Middag aukom til 
Dorfes-IT flog en Velklædt Rejsende, 
en ca. LO-aarig Mand, ud pack Per- 
ronen, hvor ban gebærdede sig saas 
lot-es, at man efter »Hm-s-f Av.« 
straks var klar over, at han var 

sinds-sog Han blev indlagt paa« Kom- 
nnnusbospitalet Man har ingen Jde 
on1, hvem ban er, da han jagen 
Leqitiumtionspapirer havde hos fig. 

Tot er senere oplyst, at det for- 
Iucntlig er en Slagtermester Hage- 
mann fra Vandløse ved København. 

Fattiggardcna Linaa Sognemad 
vedtog i.f.l. »Skanderb. A· Av.«« i sit 
sidste Mode at søge Komttmnens 
Futtiggaard i Skellekup folgt. Der 
er ikke lcenger Brug for den- 

—»E:Ttiicc—Bkäud-o1istdd7dhk- 20. 
Okt. i et Kælder-Pakrum hos Han- 
sen Cz Sprogø- Guldfmedque 10 
i Antäus-. Jlden havde temmeligt 
stærkt fat, da Brandvcesnet et Hie- 
blik efter ankom; Inen det lykkedes 
dog at faa Bugt med den, indess-· 
der var sket nogen ftørke Skade. 
Hvordcm Jlden er kommen op, vcd 
man intet om. 

En Opfindclsc. En ung Typograf 
i Anlborg hat gjort en Opfindelsc, 
lworved man med satnme Pen, dyp- 
pet i famme Blækhus, kan skrive 
Rundskrift med to Farver paa een 

Gang. Opfinderen bar ifl. ,,Aalb. 
Amtst.« indgivet Ansøgning om Pa- 
tcnt von vaindelsen. 

Fotsvunden Sømand En 23-aa- 
Iig Somand, Chr. Mai-ins Jakob- 
sm, er sorledeu sporløst forsvundcu· 
Hatt blev lige før sin Forsvinchi 
foryyrct mcd eu i Vele- Havn Ug- 
geude Skouuert, man meuer dog 
ikkc, at ljau ljar gjort sig uiynlig 
for de 15 Um 3k1)ld, han fik nd- 
bctalt i Forjkud, men nntager jun-· 
rerez at hau er styrtet i Havncn, 
da Hau out Llftcnen vilde gaa oni 

qiLer i Zkibet; han kunde ikke svøm 
me· Sagen er meldt til Politietx 

chu Billet En Hestehaudler fra 
Huldqu var furledcn i Beile; da 
lian skulde rejse hjem, kom han i 
sidfte Øjeblik til Banegaarden, og 

i 

l 
i 
! 
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da der lagen var ved Billetudfal- 
get, gik han udcn Billet iud i To- 
gI-t, fføut Togføieren fagde, at han 
umatte Vcnte til nceste Tog Ved 
Islnkonisten til Fredericia nægtede 
ljnu at bistale den reglemcnteicde 
dobbcltc Pris, oq Saat-n kom der- 
Lsfter for siolding ofantligc Politi- 
iLt; her unstiængte Domeren siq 
for at faa Sagen ordnet i Minde- 
liglied, Inen HestLhandleien holdt 
stejlt paa sin Ret, hvorfor Sagen 
un er udfat, for at ban kan skaffe 
Vidner. 

En tyvagtig Patient. En polfk 
XVI-beiden der i Sommer arbejdcde 
pua en Gaul-d i Vcnds1)-;-scl, Vlcv 

;for en Tid siden indlagt paa Sng- 
ilmset i Aalborg. Under Opbuldet 
»Der san buu ifølge »Nordjyll.« Lei- 
Jliqlied til at frastjwlc en midcn Pa- 
tjcnt un Tegnebog med 15 Kr. Den 
lustjaalne har sencre faaet Pengenc 
tilbugez mesn den langfinqrcde Pu- 
luk Om- faaet 20 Tages Fængscsl 

»Von sirdvanlig Fanqekoft for Ty- 
Ein-riet 

I 

chndomsljandclcn Ganrdejer 
Andreas- silcjn har folgt sin Gaard 
1 Nuunnelliy til Ungkurl Lluf Thor- 
liorg i Bartit for 28,000 Kr. Ober- 
tagelfen fke den 1. November. 

— Gaardejer Niels Bierremand 
bar folgt sin Gaard paa Stouby 
Mark til Ungkarl Peder Pederscnj 
i Etakszrode for 25,300 Kr. Ejen- 
dommen overtages den 1. Nov. 

En lcvcndc Tudse i Maveu. Hos 
Slagter Mortenfen, Dalegade i Fre- 
dckiciaj blev der fokIeden stagtet 
en Knie, i hvis Mave fandtes en 

levende Tudse. 
Tct danskc Julcmccrkc vil i Aar 

blive trykt i blaalig Tone og er pry- 
dot med Billedet af Julemærkefana- 
toriet Ved Kolding. Det er allerede 
under Trykning og udfendes den 
forste Dec. 

Lnndby Gcrftgivcri med Byguin- 
ner og Inventar er of Enkefru Jen- 
sen folgt til Tjener P. Petersen, 
Thureby, for 52,()U() sit-. Overta-—- 
qeljen finde« Sted den 15. Nov. 

Paasejlet Fi)rfkib. Skugens Revs 
F-1)rst·il) er blenen pansejlet nf Damp- 
itjbet ,,London« af Stettin 

Fmsstibeh der fik For-staunen be- 
fkadiget, liqger endnn pnn sin Pladg 
on viser For. 

Ei Vatidefktcsb Ganrdejer Jacob 
Nielsens 29-aarigc Søn, Jep Mel- 
sen af Brøndnm ved Esbjerg, fand-« 
tess forleden Eftermiddag i en til 
Gnarden børendc Plantage meds 
tnufr Houcd og et Jagtgevær vedT 
Siden. 

Fundct Lig. Ten 2L Okt. fundts 
Onvnebetjent Lotsen i Zkagen vedsp 
Etrmtden et Ineget opløst, ilanddreq 
vet Lin, hviis Hoved on ene Arm« 
nmnglede. Liget san ud til at vcere 

af en Fifker· j 
Tct søgnacndc Fifkcri fm Thybo-! 

røu Nannl Our 1111 saa snmat tagetI 
sin Begyndelse, fkrives der fra Hat-l 
lmøre 

Fiskeu staat endnu i ca. en halv1 
Zur-s Mit-is Affthnd fra Kosten, men 

u« i Gang indud. 

Gnldbryllup. Flw. Guardejer 
Hausen og Hustrn, Stublwr11p,fej ! 
rede dem-; Gnldbryllup den LZI 
th. I 

i 
Eriudringsgavr. Bebocrue paa» 

»Tc gnmlch Hieni« i Aarhus har! 
out-kraft den nfgnaedc Formand for: 
VUmud idvulqct ungcmcnde Mem-s 
met, Folkctings nmnd P Zalirue, et 
Søfvbægcr til Erindrinq om hans 
Virksomhcd for Hjommct 

Stat-»AhusinaIIdsbncacIIc. — Et 
Afflaxp chwu uf et Etat-i links i Gel 

luuplnnd bar ifølgc Miingkøbing 
Ilmtci Taqblad« uf LaIIdbrnqsmini-- 
sit-riet faaet Afslag paa et Andra-4 
gmde, eftcr hvitket hkm miskedc Gen-? 
dummen løst fra Forpligtelsen til at« 

oprctholdes fnm Huscnandsburg.s 
Han havde i Forvejcn indfriet det« 
ydede Statslann. ( 

Dtabsfagen fra Aalborg. Forhøsl 
risne over Hestehandler Hviftendahl 
er nu sluttede, og HviftendahL der! 
Var sigtet for Drab, er løsladt. ( 

I 
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»Danskeren" udgaar to Gange 
ugentiig og kostet 81.50 pr. Aar-; 
gang. — Pkøszumke sendes fkiis 
vaa Forlangende. 

1 

Nye Bsget 
fra Kirkelig Forening for den iner 

Mission i Danmark. 

same-—- Cl)almers, født 4. Aqguft 
1841, død s. April 1901. ! Af. 
EhrI Hausen. En moderne Mar- 
t1)r. 32 Sider i Omslag· Pris 
10c. 

Seitende Ungdom. Af Robert E- 
Spur. Antoriseret Overfættelse 
af Karen Ræder. Anb. 3. 21. 
110 Sider i fint Omslag 40c. 

lludcr Skyer og Stierner. Religi- 
øse Digte af Nikolaj Bøgkx 112 
Sider. Fint Papir og Omslag. 
Pris 60c. 

Kender du Landet. Billeder fra 
det forjættede Land til Forklaring 
af den heilige Skrift. Af Ludvig 
Schmeller, Præft i Bethlehem 
3die forøgede Udgave. Oversat 
of H A. O. 364 Sider. J 
Qmslag 82.00, indb. 83.20. 

Er dit aandelige Liv i Opgang 
eller Nedgang. Prædiken ved 
den indre Missions Sommer- 
møde i Haslev den 25. Juni 
1907. Af Frederik Zeuthen. 
16 Sidek i Omslag. Pris 10c. 

Kortfattet Oversigt over Romers 
.brevets Jndhold og aandelige 

«Bygning. Til Hjælp for Bibel- 
læsere, ved Bibelsamtaler, for 
Højskoler, Seminariser o. l· Ved 
C. AsfchenfeldtiHansem Sognes 
præft, Seminarieforftandet. Pris- 
10c. 

Provft Deichmann. Nogle Minde- 
blade om en trofaft og selvfors 
nægtende Tjener i Herrens Hug. 
Ved C. AsschenfeldtHansem med 

Billede, i Omslag. Pris 15c. 

Fra Lukas og Kahyt. Tre Birke- 
ligbedsbilleder af Andr. Motten- 
sen, norsk Sømandspræst. 44 
Sider i Omflag. Pris 10c. 

Han gav bam til hans Moder. 
Prædiken holdt i Sankt Andreas- 
Kirken paa K. F. U. M.’s 29 
Aars Stiftelsesdag af Olfert Ri- 
card. 18 Sider i Omslag. Pris 
10. 

Dau. Luth. Publ. Hause- 
Blair, Nebr. 

DAWARKSKORD 

størkelsc 23128 Tot-miet- krykt 
j fokskellige Pan-seh visst klskt 
Jakobs-mer« Byet, Købstslek og 
Flækketx samt alle betyckelige Lands- 

byet, still-te Gast-de og Ich-kein 
Tilsendes i en Paprullo poktoftjr 

Mk 450. i Primækkma Bahvek danle 
Mund burdo eje et Kett at Dan- 
matt-. 

DANISH LUTE. PUBL. EOUSI. 
Hab-, Nebr. 

,,Danfkeren« 
Co Gange om Ugen ---.-7 

og koster kun 

D 

8150 
om Aar-et 

Ptovc-Nummre sendes frit paa Forlangcndc. 


