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Lockoutcn i Zkotøjsindustricm 
scni ,,Dst'.« hebudcde vilde komme er 

nu traadt i Kraft og omfatter i alt 
25 fplwnhaunskc Vi1«ksontl)edcr. 

Autallct af udclukledc Arbcjdcrc 
anslaass til 400 dwinder og 800 
Mir-nd. 

Arbcjdcrne var den 22. Febr. 
samlcde til Kontrolmødc i Zwitter-s- 
gadedis Forsamlinasbygning i Kbl). 

Johannes Haufen og Alberti. Un- 

dcrsøgelsen i Smudsbladef ,,Mid- 
dagsposten« Affasrcs vil snart blive 
cifslnttet 

solls. Hausen, der for Tiden af- 
soncr sin Straf i Vestrc FænqscL 
Kbl1·, cr bleven afhørt Lmn vilde ik- 
kc direkte indrømincs, at ban lmvdc 
staaet i et Afhcengighedsforhold til 
Alberti. 

Det er fastslaaet, at sahs. Han- 
sen tre Gange ved Alberti-Ei Mellem- 
kamst har vcvret saa heldig at opnaa 
Forlig i kriminelle Sager mod Be- 
taling af Bøder; to Gange har han 
faaet en Fængselsstraf omfat fra 
simpel Fangekoft til Band og Brød, 

-ng endelig har han faaet den sidfte, 
firc Maaneders Fængselsskraf udsat 
fra 1905 til 1908 cller noget over 

tre Aar. 

Tilcedlein af Rissen-:- Aintsraad Han 
var Oøjreis Kundidat i Vogenjekred- 
sen i 1890 og 1892 og opnaaede 
fjkste Gang Tkm Zientnxer mod 
Jst-onst Niel Picnsd 852 

Man var Ineaet oflmldt og ged- 
qorende og var en dnatia Land- 
mund. 

Llfdpde, der var 5512 Aar gl» 
Var diannnerljerre og Hofjoegerme- 
ster. Han var Bruder til ol. a. llden- 
rigisminisieren og Lehnsgreoe Ahle- 
jeldt- Uaurvigen og var gift nied 
Liaroneiise Anna Rosenør11-Lel)n, der 
i 1904 arvede Baroniet Lehn. 

chnestedrcnchs Priemictyr For 
godt et Par Aar siden dar en lillc 
Tjenestedreng trcekkende med nogle 
zireaturer til Storehedinge Dyrskue. 

Trengen var ikke særlig beflaaet 
med Penge, inen alligevel knnde han 
ikke inodstaa Fristelsen til at prøve 
Lykken i Tombolaen. 

Og faa gik det hoerken vcerre el- 
leis dedre, end at Drengen vandt en 

stor Tyrekalv af bedste Afstamning. 
»1ene1tdiengen har ifl »Ringst. 

Zolket.« haft megen Fornøjelse af 
den Tyrekalo 

Hosz hand Faden der har et lille 
Hut-, lilev Tyren opdrcettet. Og al- 
lerede Aaret efter, at den var Dun- 

det, tog den Præmie i Køge. J Fjor 
fik den Prætnie i Roskilde. 

For hver Gang Tyren kom paa 
Dyrskue, steg den i Værdi. 

Drengen var stolt af sin Prcemie- 
tin- Men hvis nu den dumpede en 

Gang —! 

Drengen var en lille forsigtig Fyr, 
og da Lyderslev Tyreholdsforening 
lsiid hanc 900 Kr. for Krabaten- 
ljvoraf 400 paa Vilkaar, flog han til. 

Nu vilde Uheldet, at de 500 Kr. 
blev anbragt i Bondestandens Spa- 
rekasse, og med Ængstelse har Drens 
gen efter Alberti-Katastroer spei- 
det efter, om der blev gjort Udveje 
for, at han kunde faa den Del af 
sine Tyrepenge igen. 

Som bekendt er der jo Udsigt til 
en Ordning af Sparekassens For- 
liold, hvad der selvfølgelig i høj Grad 
interesserer den lille forhcnværenie 
Tyreopdrcetter. 

De 400 Kr. i Vilkaarspenae er 

sikre nok, sna alt i alt har Tombola- 
nimmst jo alligevel give t gode Pro- 
Unter. 

Pladsmanglcn paa Sindsfygcan- 
staltcrnc. J denne Tid skaffes der 
paa Foranledning af Justitsministes 
riet gennem Lolitiet Oplyss ning om 

Ilntullet i de enkelte Byer og Sog- 
ne af sinds-soge, som paa Grund af 
Plndsmangel ikke bar kunnet finde 
Lptaaelse paa Sindssyaeanstaltet 

Vandcfknd Nogle Drenge legede 
den Li. Febr. i en Muse uden for 
vSillewd oq en af dem havde meds 
lsraat en skarpladt Nevolvet 

Under Segen gik Revolveren as 
ca ramte en 8——9-aarig Drenq over 

venstre Lje oq treengte ind i Gove- 
kset Pr. Beine blev han sendt til 
Ksnbenbnvn for at blive opereret, men 

De skal heutes hjcm. Det købens 
havnske Postbud, som for nylig for- 
svandt, og den unge Pige, som reiste 
Inrd hom, hvororn vi meddelte isid- 
ste Nummer, vil ifl. »V. L.« blive 
anboldt og hjemfendt ved deres An- 
komst til New York; 

Det har nemlig vist fig, at Pigen 
bar basvet 1800 Kr» sorn tilhørte 
den Dame, hos bvcm hun tjcnte. 
stm skuldc bævo 200 Kr. i Banken, 
men forfalskede Anvisningen, saa 
den käm til at lyde paa 2000 Kr. 
og af disfe Penge gav hun Fruen de 
200 Kr» mens hun Telv beholdt 
Resten. 

De Dunste iLondon og Forsparss 
sagen. »Danmarks-Samfundet« har 
fra Det danfke Selskab i London 
modtaget en Anmodning nm at faa 
en Foredragsholder derover til at 
tole om Forfvarsfngen Det er ifl. 
»Natt.« nn bestemt. nt Tnninarks 
Smnfundets købenbavnske Afdelinqs 
Formand Oberst Voeck fkal tagt- til 
London oq holde Foredrag. 

Tødsfald. Grev Ableseldt-0a11rvig· 
Leim til chvrsxnmrd er den 24.«l 
Febr. død pan Professor Scbous 
Klinik i Købenthn efter i benvcd 
es- Aar nt have lidt af Kræft i Les-I 
verm. Sidcn 18753 var ban Eierx 
cf Soviedqaardcsn Kjærsgaard i Pest-! 
fun. 1891—1902 var kmn Formands 
for Inn-Z Stiftsks patriotisfe Helft-oh 
cq som fanden Prcvsident for Land-» 
mandsforsnmlinqen i 1000 i Oden-» 
sc. Sau trandtcs tillch i 1902 ved’ 
Tonnelson nf den nnværpnde fnnskes 
Lands-diZanmirksmnbcd Gan vors 
anncmadsmedleni i 24 Aar, SerafY 
23 Aar Formcnid oc( i 18 Aar snd 
lwnn som Valgt nf den nlmindeliqew 
Vælqerklassc. Vcd sin Død var han 
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«sPEclAL MERIT" 
stLösE sKOLE-slc0 

HER et en skole sko uden Somme —- tænk bat-e 
—- eII total-s skolæslml De er stække og 

holdbare. bar Wløse 0verdele. vorige saslek og 
dobbelt Lieder-TM De stærkeshe og varigstc 
slka man ksn fis-. 

Special Meklt" sømlose skole sko er «v-rigc 
solt- Jcka". De viJ vare to Ganze saa længe som 

almjndelige sko mal Somme. 
Lavede i alle Paconer og swrrelser kor Eva- 

dsgs og soc-dass Brug. Der-es Hand- 
lende vil koksyne Dem: bvis jäh-. skriv 
til os. Se. om Mayer Trade Mark er 

pas sank-n- 
Ftit Hvis De vjl sende os Navnet pas 

en Handltsndcz Som iklte handle: med 
specjal Max-it- skolessko. vjl vi sende- 
Dem krit og postbetalt et smukt Bille- 
de sk Geer-Je eller Mai-Mk- Washing- 
tpm Swrrelse 20. 0D:;1v. hvjkket 
Billet-te De 01151 

Vi lavor www-s- «ng«:anr 
shoes«. ·Unn»rbili. Fhu«:s’, 

« 

tha W·:-.shjn;-t«)!1!,’« »Isan S 
08 «I--rm;« (I·.1.—;.iuud1:t«."';. 
F. Mayer Boot sc dhoe co. 
Milvmulcee. Wisconsin- 

Eier er itfe much Haab am at redde 
hauc. Lungen er »Er-u as Arbede- 
ntand P. Petri-jun Hillerpd 

En Lampe ckiziplodcch Forleden 
Listen stunk der has Ulrocjdiimaud 
barld Grandjuan i Skaljcrup Ved 

deidLsktlde en Eksplojian sont Følge 
as, at Obrundjcan Mdte Petroleum 
paa en cndun dræudcnde Lampe. 

IOZmudjcan dir-U jnrrtt fdrbrændt 
xwa Dogge Hasnch medengs 2 Børm 
Ich Pigc paa s) Aar dg on Dreng 
Luna xj Aar, chv nicget alvorligt 
Ist-warum i Haucht og paa Arme- 
"n..« dg Hasndcrinh Pigcn xik Haarct 
sur-der af. 

Te Iiljfadekumnc blau alle indlag— 
n- paa Sygchuset i Rai-Aldo. Den 
lillc Pichs Lin staat næppe til at 
rcdde. Drengen er ikke saa slærtt 
nccdtagct, men yanis Tilftand er doa 
aiuorlig. 

Eu ljiftotisk Udtalclsc, dcr er ble- 
vcn aktuel. Da den bekendte Politi- 
fcr Algrcen, ils-sing i 1818 stillede 
sig san Kaudidat til den grundlovs 
givcnde Rigsforsamling, Prøvede en 

Interpellant at genere harn ved at 
forelcrgge ham det Spørgksmaah om 

lmn vcdkendtc sig Dis-se 1Jderliggaa- 
cnde frisindede Anfkuclser, som han 
dffentlia hade fremsat en Snes Aar 
t Forvejen 

Algrecwugfing crklærede, at han 
vcdkendte sig at have brugt disse 
Ytringer, men ikke længere fandt 
dem rigtige. 

»Ja-g vilde skamme Illig-« tilføje- 
;t«-.- han med Kraft, ,,hvis jeg om 

due Ting havde den samme Mening 
Euu som for en Sues Aar siden!« 

Stakkcls gamlc Kone. Der lever 
H Bogense en gammcl Kdne, Enken 

LStine Jørgensen (Nyled), som mere 

cnd de fleste har været forfulgt af 
en haard Skæbne. Hendes Mand 
døde for en Aarrcekke tilbage efter 
at være bleven Svækling som Fal- 
ge af en LøbskkørseL To af hendes 
Sønner der i en yngre Alder drukne- 

"dc, og hendes tredie Søn, der i dis- 
je Dage er død af Tarmbetændelse, 
har i mange Aar været Krøbling 
efter en Ulykke. — Selv faldt h 
for nogle Aar siden og fik Brud paa! 
sin ene Hofte, saaledes at hun sidetJ 
har maattet gaa med Krykker. ’ 

GammcL syg og medtaget staarz 
hun nu ifl. »Bog. Av.« ene tilbages 
efter at alle hendes ncermeste er døs 

sde fra hende, til Dels i en ung Al- 

bder og som Følge af Illykker. 

Naar de kunstige Tæudcr ikke ren- 

frs. Fra en Sygeplejerske har ,,Fyns 
Venftrebl.« modtaget følgende: 

Jeg var en Gang et Sted for at 
passe en syg Kone og heudes Hjem 
En Dag klagede Konen, der har for- 
lorent Overgehis, over, at det kløe- 
de saa vcemmeligt iude mellem Tand- 
rødet og den kunstige Gane. Jeg 

ijnrgte lJende da, om hun ikke trængi 
iie til at faa børstet sine Tænder. 
iNeL det troede hun da ikke var Aar- 
ssagem men forøvrigt børstede hu al- 

jisrig sine Tænder, for det var da in- 
fgen Nytte til, og hun haode da hørt, 
Hut niuu holst ikke skulde gan og tage 
mee kunstige Taknder ud, da de saa 
jlet vilde komme til at sidde for løst. 
sseg forlangte imjdlertid, at hun fkul- 
;i)e tage dem ud, faa vi kunde faa 
Jnidersøgt Grunden til den 1ncerkeli- 
Fge Kløe Men hvem skildrer min 
Forfærdelse, da jeg fik sa: i TM- 

zderne og san, at Gauen var dækket 

jun-d forraadnedesp gcerende Madre- 
ster, i hvilke det vrimlede med —- 

Orm! 

Jndrc-Missious Fællcsmøde for 
Eis-Un. Jndre-Misfions aarlige Fiel- 
lesmøde for Fyn faudt Sted den 22. 
f. M. i Odense under meget ftot 
Tilfl1itning. 

Efter en Morgenandagt i »Betha- 
nia« talte Forstander Sandbcek, 
Tommerup, over Emnet: »Læsl 
Hørl Bedi« J den paafjlgende For- 
handling deltog bl. a. Præfterne 
Hausen og Lange fra Odense samt 
Mollerup fra København 

f Sidstnævnte holdt om Eftermids 
Ringen Gudstjenefte i St. Hauskn- 
ke, og om Aftenen var der Møde i 

;,.Vethanin« Ved Missionærerne H- 
’C. Beck og P. Blomberg. 

Et SparkJAssentoft lfslev en Heft 
tmkken i Stnld on kom derved bcm 

ien Ginnst Denne fpnrkede i det sam- 
kme bnq ud med en sandan Kraft- 
nt Heften styrtede død til Jorden. « 

Død cftcr lllnkkcstilfkkldc. De to 

Vorn, sont blev indlagt paa Roskili 
de Jlmtssygehn«5, hvorwn der er med- 
delt ovenfur, ftasrkt forbrwndte ved 
en Petrolennthlmnpeski Eksplosjon, 
er begge nfgnact ned Juden. 

J Vrænderiet i Overgade W 

i Odense sprang forleden cst Damp- 
1«nr. Cn G(J-—-nnrig F1)1·bøder, smka 

Andersen, ruxntess i Hovedet og blev 
alvorligt kuasstet Senere ufqik hnn 
ned Enden paa Enge-bunt 

En Rtrv paa Jst-n. Til Onndested 
kom der for noaen Tid siken, med- 
deler ,,Nnrdsi. Venstreblnd«, en Nasn 
sejlende srn Rnrviq paa en Jsflage 
Da Mittel obserVeI«ede-5, scnnledes 
der en Tel Folk paa Stranden, og 
en Ziffer nur san ondsknbsfnld at 
sende Mikkel et Pnr Saal for ntange 
i Kroppen 

Hugormcfangft. Nonle Jasgere fm 
Holbask var forleden nde for at for- 
søge at grade en Rcev nd. Nerven 
fik de ikke, da det blev sur 1nørkt, 
Inen deritnod fangede de en Mængde 
Hugorme Da de begyndte at grave 
og var kommen et godt Spadeftik 
ned i Sandet under Lynqem ftødte 
de ifl. »Holbcek A. Dagbl.« paa et 
Lag. J alt fnngede og dræbte de 
over 50 Hugorme, saa de kom ikke 
til at arbejde helt forgcexse5. 

UfkyldigP Undersøgelsen mod den 
Plejemoder i København, der sigte- 
des for at have foraarfaget fire 
Plejebørns Død, vil ifl. ,,Natt.« i 
den ncermeste Fremtid blive sluttet. 
Hverken ved Obduktionen eller ved 
den kemiske Undersøgelfe af Mone- 
scekkenes Jndhold er der fundet no- 

get, der kunde tyde paa, at Pleje- 
moderen skulde have ombragt Betr- 
neue. 

Slagsmaal mcd Knivc. Efter en 

Dilettantkomedie forleden Aften i 
Brendstrup Forsamlingshus, kom 
det ifl. »Bog. Av.« til et uhyggeligt 
Slagsmaal mellem en Karl fra 
Skovsgaard og en Fodermefterlcer- 
ling fra Kærsgaard Begge trak 

Kpivene og hver iscer sik blodige 
Haar-. Den ene fik en Lillefinger 
eititrent afskaaret. 

Affkyeligt. En døddrukken Dreng 
fandtes forleden i Nibe Anlæg. Han 
hävde ifl. ,,Aalb. Stiftst.« tyllet en 

Flaske Broendevin i fig, mens Kam- 
meraterne saa paa det. 

GammelKærlighed —! J »Ski- 
vc Folkeblad fortælles: 

For over 89 Aar siden var der 
paa Øen Fur en Karl og en Pige, 
som gik og havde et godt Øje til 
hinanden Enden paa Forelskelsen 

;l«.-lev en Forlovelse. Derpaa en Kur- 

;1«e paa Traadcn, Knubs, haarde 

LOrd og ,,Skilsmisse for evig Tid.« 

, Tiderne randt. Karlen endte som 
Former i Australien med Køer i 
Baas og Grunkeri Kiste. Pigen 
blev gift med en Borger i Nykøbing, 

Lfik adskillige Born, som næsten alle 

jrejste til Amerika, og blev Enke for 
lnoglc Aar siden. 

Men de gamle Minder om den 
Lungdoinselskede var lyslevende. Og 
portofyldte Bræve, der i Ny og Noe 

»ankom fra den ny VerdensdeL puste- 
de jo til Flammen. Meu Bornene 
hvem Historien ikke kunde holdes 

isfjult for i Lcengden, stillede sig i 
IBegyndelsen paa Bagbenene over 

For Udfigten til at faa en australsk 
Stedfader. Og mens Vorm-ne endnu 
ikke var Voksede til, fandt Moderen 
c-«gsaa, at der Var saa meget, der 
bandt hende til de hjemlige Enemcer- 
kec. 

Brev har krydset Brev over At- 

lanten, og Forberedelserne er nu 

truer til, at de to Furboere kan 

faa Belønning for trofast Kaki-Ug- 
Lhed efter over 30 Aars Skilsmisfe 
! Om kort Tid kommer en Søn fra 
jAmerika hjem paa Beføg. Bagefter 
jfølger han sin Moder og fin lille 
Softer til Australien, hvor den del- 

«hovende Landmand hat fxnykket sin 
Farm til Bryllupsfest. 

En Gnrderobctyv. Fastelavnsman- 
dag Aften gik en Person og umfa- 
aede noget Overtøj, der bang uden 

for Garderoben i Haandværkerfor- 
eningen i Aarbus. Da han faa fig 
rpdaqet forsvandt han: men Poli- 
tiet fnndt bam, oq ien af han«-Z Lom- 
mer laa der en Pu11q, som viste sics 
a: vaer ftiaalet i lSacmdværkerfore- 
ningen; selv siger han rigtignok, at 

Baking Powder 
Tilkendtes 

HØJESTE PRÆMIE 
paa Worlcks Pure Food Udstillingen 

i chicago. November l907. 
llvucl I)(,-t·v(101s- dOk ? 

Ist-i lieh-den at (’silnm(—t lrsr szit on ny Amitlzixsii 
for 13i1g(-I)iitnsr—— Yprilpns Stiunlnni. 
Fordi Josunfs Primij g-n"e-s til Hilumksl ustikr 
Kunsle l·n(1(-r.—»f.xislss ug Frank- 
lItst bot-wish at cithnnest isr Yerclens hHlste Ray-ski- 
11111nsr j enhver ll(«tss(«t«n(lt1. 
();x(l(-t, tust-Hielt in Lamme-l- prtsdncstsrer Ewer 
men- v(-tslni1;xHI(1(-. lockten- og Ist-new Himman 

kintl alle unter läagokinlversc 
I-. tytlksr riette jkke 

alt for DenisJ 

llmn hnr tobt den pnn Gasen af en 

Mund, lmn ikfe kendte Desuden 
fandt man hos hcnn en Heere-Ucce- 

kde af Gnld til en Værdi nf 50 Kr; 
’din den fixier han, at bmi slet ikkc 
lr.ed, hvor hnn lmr den fra, og Poli- 
tiet hat« ikke nmdtaget Alntneldelse 

Lun, at der er stjanlet en jandnn Ur- 
»kcede. 

) Mcd Singtrrkuivcn. En Zingter- 
Humd sotn arliejder i Stern, og soni 
si drukken Tilstand oftere har gjort 
Isig skycdig i 110rden, var sorreden Af- 
ten paa Centralhotellet i Stern kom- 
men i sdlannneri med nogle Leer- 
linge Hun løv del-for hjein og heu- 
tede en Slngterkniv, og idet han 
med høje Raub svingede denne rundt, 
ferfnlgte han en Del unge Menne- 
sfer pnn Gaden, mens de flygtede 
til alle Sider. J Centralhotellets 
Reisestald indhentede Slngteren ifl. 
,,.«)iingt«j. Amts Av.« et nf de unge 
kllkenneskeh Nielszs Chr. zielstrnxx som 
lian Ined Kniven tilføjede nogle ret 
betydelige Saat i højre Haand og 
desnden gnv nogle Nævejlag i Ho- 
vedet. Slagteren løb derpaa sin 
Vej men blev ved Midnatstid an- 

holdt i Turm, hvor han svang sig 
i Dnnsen· 

Tyvcri i en VentesaL —- To unge 
Mennesker, der tidligere havde nee- 

ret Journalister, og fom begge for- 
hen har kolideret med Straffelos 
ven, kom forleden til Fredericia ef- 
ter at de fra København havde ,,fæg- 
Iet« sig frem gennem Sjælland og 
Fun. Da de var aldelesZ blottede 
for Penge, tilvendte de sig ifl. »Fred. 
ALL« fra Banegaardens 2. Klasses 
Ventefal en lille Rejsetaste og en 

kniejsetufferh hvori de haabede at 

:fn.de Værdigenstande eller Penges 
ZTnsten indeholdt imidlertid kun Æb-s 
ler, hvorfor de straks bortknstede den,l 
eg i Kufferten fandt de foruden al-’ 

sinjndelige Reiserekvisiter ikke andet,« 
Tde knnde beuge, end 5 Cigarer. Ty- 
71nriet blev meldt til Politiet, og 
Innste Formiddag blev den ene af 
YGerningsmændene fanget, medens 

sden anden senere blev greben paa 

;e: HoteL hvor de havde indlogeret 
na. 

I Eu Voldsmnnd fanget. For en 

iMaanedstid sidcn var en Dag tke as 
Jsinrlene pan Vellinggaard i Arbei- 
Ide pna Loftet oven sover Stuehnset, 
Tlfivdr Proprietær Elkjær laa syg. 
Karlene gjorde Spektakler pna Loftet, 
on da Frn Elkjuer bad dem vcere ro- 

lige pna Grund of hendeszs Monds 
Stigdom blev de rasende. Nede i 
Ganrden vieltede de ifl. »Fred. Av.« 

Futen omknld, og de fpcengte der- 

Zefter Døren til Sovevcerelset, hvor 
’de af den syge Ejer fortangte Af- 
;1«egninn: de opanv deres Tilgodeha- 
Wende til et større Beløb end det 

Fsenere har vist sig at være, og fjær- 
nede sig først efter at have seinet- 

’hvad de forlangte. J Hvilested Kro, 
thvorben Karlene søgte, UdVifte de en 

faa voldsom Adfærd, at Kroejerens 
Huftruj som var ene hjemme, maatte 
sende Bud om Hjælp til Gaardejer’ 
Bertel Buhl, Gl. Hvilefted Det lyk- 
kedes denne at faa Karlene fjærnet, 

knien de- tilføjede ham førft et blo- 
kdende Saat i Hovedet 
« De ran Fyre bar siden vceret ef- 
tcrlyft af Politiet, on for nnlig blev 

den ene af dem nnboldt i Koldinq 
on ført til Fredericia Arrest, bvor 
der nn venter bam en alvorliq 
Straf. 

Nnnr man ftrlgrc ftigt Kod. En 
Mund i Kin- ISerred bnnde bos en 

Nnbo tillithtet siq en Kalv og en 

san-same colorecl 
-: Post cards 
The gkestest barg-in 

«’ ever hear- of. Consist- 
«(st splendid sscoktment of 
culnked and emdosseil est-ds. 

bikkhday Ase-usw« fhwem dolus-Wink rieva ele. 
exc. No comies, sll sent hast-Um so for 
Ec. Yxiu kann-it nxkisrd m miss this Lkmt offer 
whkc« we are makinssz jmmtjuce our bargajn 
Icst csks cstslcgllc which we also sencl 
free with the Inst card-. Adams-. 
DAVIS ZEIS. Pi« cssd DeohsleZchkrsem 

Kcnosha, Wis. 

Bibler. Salmebøger og andre Bis- 
ger passende til Konfirmationsgas 
Ver faan hos «The Johnfcsn——Han- 
sen Co. 256 Pnrk St. 

Exis. Dyrene var syge, men Man- 
dcn slagtede dem alligevel og folg- 
te rask vcek af Kødet, fkøut han vids 
ste, at dettc ikke var tjenligt til Men- 
ncfkeføde. Her-for hnr han ifl. »Aalb. 
Stiftst.« maattet bøde 50 Kr. 

Anholdt Plattcnslagcr. En Per- 
son, der gav fig ud for at værc Agen- 
for for-skellige Forretninger i Fredes 
ricia, hur i den sidste Maaneds Tid 
liuseret i Omchwn nf Aarhus, hvor 
hun bar folgt Møbler og andre Ting 
paa Afbetaling mod en kontant Uds 
betaling af 10 pCt. Naturligvis var 
dct bunt, naar det kom til Stykkct, 
mcre om den kontante Udbetaling 
end om Ratebetalingerne eller Le- 
vorancerne at gøre. men først den 
22 Febr. lykkedes det at anholde 
kam paa Kolkjærgaard i Kasted Han 
er tidligere straffet for Tyveri og 
Vodrageri. 

Mordcnc paa Muts-. Justitsminis 
ftcriet bar nu ifl. »Rand. Wettstrele 
rcssolvcret, at sacwel Hjortsbøj- som 
ddornslekMordets Akter sknl overqis 
usi- Ruuasø chrrcd til Undersøgelse 
Oxk Asdfczsor Frunc altsaa trwdc til- 
lcaqc sont llndersøgelscsdommer. Fo- 
rcløbig afVcner Herredet imidlertid 

lldfuldct uf dc Form-L der afholdes 
augauende Tilfmaelsen i Horsens 
Tugtl)us. 

Sygchufct i Aalbotg. Aalborg By- 
mnd har Vedtaget en Udvidelse og 
Omdannclfc af Vom-S Schhuå Be- 

koftningcn anslnniki til --18(I,000 Kr. 

En Dcl ungc Pigck i Tvcd Sogu 
bar ifl. ,,Aarb. Amtst.« tacht Initia- 
tiv til Dannelse af en nv 1111gdoms- 
forcniUg, kaldet llngdomsbanb, og 

Fortnaalct er meaet prisv.1-rdiqt, Ha 
den figter ben til at snndarbcsjde 
lmudc unbcnlnst oq Zinnqdrikkeri Ved 
Joroninmsns Smmnmknmster. 

Vibotxj Mcfcri cr — som« dct nu 

oplvsvs — ika folgt. Text foreftaas 
isndv Fomndrinq ved Mejeriet be- 
smar i, at Bestyrcr Esbensen efter 
venskabeliq Overcsnskomft fratrceder 
Bestvrerstillingem som overtages af 
Mejeribestyrer H. C. Nielsen,’ Es- 
bjerg Mcelkeforsyning. 

Skcby Havn. Ved Licitationen over 
Arbejdet ved Sæby Havn er ind- 
kommet 7 Tilbud. 

Byraadet har vedtaget at indftille 
til Ministeriet, qt det billigfte Til- 
b11d, fm Jngeniørfirmaet Hoffmann 
F- Sønner, ankam-R Tilbndet er paa 
ZARAOO Kr. for Llnlwq med Sav- 
nebene. 

Sigtct for Jldspaakattelfr. For 
male Tand fide-n ncsdbrcrndtc dct 
Husmand Jens Olesen, Asnæs, til- 
ktcsrende Sus. Noale Dam- i Forvefs 
en brasndte en Gnlmftnk der ftod 
ndcsn for Hufet Efter et Forbør er 

Efcrcsns Snftrn nnbnldt ffgtet for 
ni kmve paafat Brand-one 


