
40 Llcris—:, mod Bygniuger til Johan 
Nie-lieu i Lafetomn foi Pl, 550 Mel- 
scn hat lmltfoipagtct siu Form til 
sin Svigcrsøu Hans S. Rasmustth 

Peter Nellemanm som for en Tid 
sidcn købte en Form paa --10 Arres- 
m Mil diord for Luck, har, siden 
lgmi konc hertiL forpugtel Jens P· 
Sørenscnci Farm og kølit cn Del uf 
limi: Befwtninq Rolle-wann kom ber- 
Iil im Lsiszsncu Nehmka 

J M illtonm lmt homnd en lmlv 
Zins-J uf de asldtr Aurnusre i de sc- 
nere Am« folgt cllcr lmrtforpnqtut 
den-O Fumus og er reile iud til 
ilIkilltmuu Bo. Vcd den Heiligtule er 

her altid chndommc til Eulki 
M. P. Jensen i Illkilltowu kom 

ficmt til Ekade den andcn Mart-Is- 
idet ban vilde føre et Læs ,,l)olt5" 
til :l1c’illtomnStation. En Stok for- 
an i Slæden knækkedkT og lmn til- 
ligemed nogle af Bolterue faldt u:d 
intellcm Hefte1ic. Zlæden gik over 

l«sam, lnmrved han fik knækket flen1 
Rilsbm Mcn efter Forlndende er der 
do Hand om snarlig lHell)redelse. 

Valter Peterscm en ung Mand, 
g 

Eøn af N. P. Pedcrsen, sum bor to 

Mil End for Chughing, var san 
uhcldig den tredie Marts ved sin 
Savmøllc nt mistc den one Haand 
insd ut falde om paa Saum 

Marmss Peterscns HusJ vcd Luck 
Statidn afbmsndtc Lørdag Aften d. 
I Man under Familicsns Frankr- 
1«islsv. En Tot nf Jndboet blev red- 
dct. Alt var assurerct Om Jldens 
kaomst Dido-Z intct. 

Møbnmnd Patrorsom som bar dre- 
nct hdsølmmndslmndel i Forening mvd 
P. Lonso, bar folgt nd til N. J. 
Niclsom sum bar Kolmmndshmidel 
rcd EWIL 

Maiw- Vig og han Hufiru Var i 
Ecdur Falls-, Ja» til Mrs. Vigs Mo- 
der-J Beqmvclse den 1(’). Marts. 

ds. P. Askov bar bortlcsjct fin Form 
til Chris. Llscn, West Superior, 

Vi bar i den scncrcs Tid baft fint 
Elædcføre, saa man or pcm dct umr- 

meste fwrdig med Trw og Vrwndck 
kørfeL 

Korr. 

Ei Januar fuldtcs 75 Aar, hat i f» 
»M. vasret Katolitisrncst aandelige 
Linsrhoved hol i «andct, idet han il 
Felsr. 1881 nf Baden ndnasmitcs til; 
apostolisk Viknr for J«antnaik oa Js-; 
land Han: Bispldønnnc liaaer langt 
W flu i kllkcfuptaniien og hcddch 
Plnagndsldpnlo:. i 

z 
Adnarfcl til ungc Pigcr. Det 

danka Ost-neunkunsnlat i London stri- 
Wr i sin Konsnlatilicrlstning føl- 
aisndc Advarssk 

blonjnlatist har i de iidftc Aari 
faalst en klllwnadc Forcsspørasler fra 
nnae Muindisiz sinn unskcr nt komme- 
tit England for at indtage den 
Wind-I, ian man paa Tansk kaldcr 
»una Pia-c i Hufet«. En faadan 
Stillina kendes ikke i et cnaelsk Gus. 
Der liørcsr man cntcsn til Familien 
isllcr til chnerfkabet For Sprogets 

Sknld børcr man ofte, at fransfc cl- 

zlisr tuskis Piacr cnaaaerciks sont Gn- 
ist-maulen 

Saadanne Pladser cksiiistcrer der 
io ikkc for danske unac Pigeim Kon- 
fultatet kan derfor knn made unge 
Piaer til ikke at rcjsc til England- 
forindcn de bar Visbed om at faa 
Plais berovrcy oa samtidig im- 
slccrpcsks det alle nnae Piacr, at de 
faar et Brev fra Frnen i Huseh hvor 
ke tiltræder Plads, om Vetinaelfer- 
ne, da dct pllers oftc hcrnder, at 
der, naar Vcdkommeude fratræder 
sin Plads, opstaar Stridigbeder om, 
lwcm der fkal lictale Overrejfcn fra 
ellcr Tilbagcrcjscn til Danniark cl- 
ler beggse 

25 Aars Jubilasnnr. Den 1. Marti; 
un· det 25 Aar siden, at Direktor 
Wehrmann blen unsat sont Leder 
nf Aktietegltnerket ,,L1n:dergmn·d« 
ited Hjørring· Teglnasrfet nur den 
Gang knn litte, Inen ved Dygtiqued 
on Fagknndsknb fik End Wehununn 
det ifl. »Hjør1«ing Anttgt.« snmt dre- 
rsist i Vejret, san det un er det størfte 
i Vendsnsfet Endsfønt Tirektøren 
nn er en asldre Mund Ieder bnn dog 
fretndeles personliq den inne Wir-f 
fcsmbed Hnn Inn« minder fiq nmtme 
Venner pIm Egnen 

En 9()-aarig Sognefoged — Ton- 
nesoged oq Dinnebroqsnmnd xd L« 
Nielfen,9.limn1, fejrede den TI. Murth 
sin 90 Am: Fødselsidna. Den gamle 
Zognefoged der bar fnngeret sont 
saudnn siden 1860, er ifl. ,.E—:·—bj. Po- 
sten« frenideles rnsk og rot-ig. 

Berftrrkcrgang Da en Sense og 
en Dame i Feige-arg Aste-:- spase1«e- 
de over Mindelno i Anrlnis, blev 
Damen nden nogen Formiledning 
Unerfaldet of en nng Fyr, der fejede 
Herren til Side, da lian nilde lcegge 
sig imellent. Da der derefter knm Po- 
liti, blev Futen san rasende-, at der 
Inaatte 3 Betjente til at transportere 
liam tilPolitistationen. Her forøgedes 
hans Raseri yderligere, og da han 
bl. a. sparkede en of Vetjentene i 
Ansigtet, nmatte han til Slnt lægges 
i Spændetrøje. Den haabefulde 
nnge Mond er knap en Snes Am— 
gammeL 

distteszs Tilladelie til paann at frem- 
llille sig for Efstiuseissionen i For- 
Jan-L 

Eirudoinsfulg. Ente Jolianne 
Heilstun liar solat sin chitdonl »Pe- 
1c«1«—:slnn·a« Ued Aalbora til sin SM, 
Var-:- Cln«» chjlsfoly for 6(),0()0 Kr- 

Proprietasr Cl)1·..x)artiimim, 
lllili«11p, liar todt Naarden Holknen 
lud Astjerring af Uartiknlicr C. Hol- 
nnsn for k»(),t)n« str. 

let Vjiisfionslin—:» J list-sanftle er det 
stasrtt under Lucrnejclse ut opføre 
ct klIkiissioanlni—.-«, da Vennefredsen ef- 
ter fidstc TlIiisJiinnsnae er dienen betu- 
delia fort-nich on da der cr saa stot- 
»Fort-lind at Zimrekassefnlcn er ble——l 
Von for lille, da det knn er de fær- 
rein- private Hieni, der liar Plads 
til alle dein, der konnner til de 
uaentlige Moden 

skubbctstncd Christian Niclfcn. En 
nf Horsenss Vns dngtigste ng Inest an- 

fete Haanderkere, Kobberimed Chri- 
stian Nielsen, Ridder af Danebrog, 
Farinand for Byens Haandvcerker- 
forening, er afganet ved Døden. 

Hnn Inindes som en dngtiq, ærlig 
Ia tro Arbejdeiy der havde forftaaet 
It mnskube det fra bans Fader ar- 

rede befkedne Værksted til en betyde- 
Iia Fabriksvirksombed. san bar ice-k- 
Fet Frelsers Kirketaarn i sin Fig-de- 
1111 — og han fandt i den øverste 
Stiigle et Papir, hvoraf det fremgik. 
n lmns Bedstefadek fidft bavde sat 
Sen op: kmn bar tcekket Aarlms Dom- 
Firkespir for fna Aar tilbnae, og bans 
idste Arbeide var Altingsbygninqens 
Tag i Neykiavik. Reisen til den fjer- 
ie Ø laade Spiren til den Sygdom, 
om bar redet ham bort. 

Hans Arbeidere vil mindes ham 
ned Tak, og de oil huske hans aabne 
öannd, hans redelige Sind og bans 
ilvorlige Ord lcenge. 

Hans Venner vil takke hatn med 
nig, baade de ncere og de fjerne. 
Hans Inandige, beskedne Maade at 
Iekende sin Frelser paa, vil ingen, 
der har hørt det, nogen Sinde glan- 
ne. Han var en Mand i Kristus, 
lltid sin Tro bekendt, dertil en Rid- 
Jer, en uforsagt Stridsmcmd· 

Paa ham pas-set bedst af alle 
Zkriftstykker Davids Gyldensmykke, 
Zol. 16; thi som David var al hans 
Syst i Samfundet med troende Ven- 
icr, og han levede i Haabet om Her- 
iglnsd hos Gud. Disse to var hans 
Fjendonnneligheden aldrig gladere 
snd i Samtale med en troende Ven 
Jm Gnds Rige — gladest dog isit 
Diene, naar ban i Troen saa frem 
nnd Herren-I Herligheds Rige. 

Hand-c Gnds Rige i Dannmrk 
innige Vorgere som han! Hans Min- 
de fkal bevares i Tak og Ærbødig- 
lied. — 

JokiannesLoft 

Smaa Prifcr. Forledcn bortsolg- 
teiis ved offentlig Anktion pcm Her-—- 
1«c-d-;-Tkontoret i Herning en Bauten- 
bliqntion paa 8000 Kr. med 2. Pri- 
isritet i en Ejendom i en Nabnjuris- 
diktion paa over 2 Tønder Hartkorn 
Pan Obligationen blev knn af Hol- 
itebro Bank givet et Bud paa 50 
Kr» hvorpna der blev givet Hammer-- 
flag. 

Forsvatsforslagenc. Paa et Mildel 
i Lnndby for nylig, der var besteigt 
nf 250 Mennesker,ndta1"te Falke- 
tiimsmand Carl Hausen, Vording- 
borg, sig i«fl. »Næstv. Tid.« imod de 
forelaqte Forsvarsforslag. 

Folketingsmonden 11dtalte, at han 

————q 

vildc gaa med til Furstmrgzkonnnik- 
sioncns Flcrmlsforflag, mcu arm-i- 
dt for, at de aarlige Militasrndqifs 
tcr holdtcsz indenfor de numsrcndc 
Nrasnsclx 

Husmkkndcnc i Jnllnnd. Te sam- 
nirkende jydskc Landvoforeningew 
ssdusumudgudvalg holdt den 1. Marks- 
Mødc i Aarhnss med Repræscntans 
for for de forsfclligc Foreninger. 

Tor nflngdcsis nun dettc Møde Be- 
nstning om Rejfds og Præmicring. 
Der findes nu for Tiden 20,384 
Ousxsmænd i do judskc Landboforenin- 
nor. 

chndomsfnlg. Martiknlicr Rennis 
son, tidligcre Eer nf »Sol)ngaards- 
lxolnk«, bar købt Ejendommm »Prø- 
vislns1« ved Hørsfsbolm for 65,000 
Kr. 

Forføgsstationcn vcd Tystofte. 
Hidtilværende Assiftcnt vcd Statens 
Planteavlsudvalg, Landbrugskan- 
didnt E. Lindlmrd er bcskikket til 
Vestyrer af Forsøgsstationen ved 
Tystofte. 

chcndc hegt-wer Den 18-aarige 
Martinus Gregerscn i Aftrup ved 
Aalborg kom forleden ulykkelig af 
Dage- i Guardejer H. Larsens Kridts 
grav i Rostrup, idet Jorden skred 
sammen over bem, medcns han ar- 

bejdcdc i Graden. 

Btøndhøjgaatd. Ganrdejer H. Chri- 
stener hat folgt sin Ejendom 
»Vrøndshøjgaard« i Lynge til th. 
Proprietær Hausen, Vejby, for 75, 
000 Kr. Ovcrtagelsen fkcte den 15. 
dches. 
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Bankkoniitccci. 

Banfkomiteen har den Z. ds. holdr 
Møde Der forelaa en Skrivelse 
jra Finansministeriet med Medde- 
lclse out, at Konful C. Cloos i Fre- 
derikghavn er udnævnt sont Stats- 
repræsentant i Stedet for Bankdi- 
iektør Nørgaard 

Fra Komiteens Delegerede i Lau- 
iiekassen forelaa der en Jndstilling, 
gaaende ud paa, at Kassens Asde- 
Iing for Smaalaan, der udgjordes 
den oprindelige Virksomhed, skuldes 
reorganiseres, medens Kassens Hv- 
rige Virkiomhed, der nu saa godt’ 
sum udelukkende bestod i Ydelsen af» 
Byggelaan og Organisation af Bygs 
geselfkaber, fkulde træde i Likvidasi 
tion. Komiteen billige-de i PrincipetI 
denne Ordning og vedtog, at der 
skulde foretages forskellige dertil» 
sigtende Skridt. 

Fra Tapetforhandlerforeningen i 

København forelaa der en Skrivelse 
nied Klage over den Mande, hour- 
paa Detailliandlerbanken havde ord- 
net sine Jndkøb af Tapet til de un- 

iser Bankens Administration vderende 
Ejendomme Komiteen fvarede, at 
man havde infirueret Detailhandler- 
lsanken oin altid at foretrcekke in- 
denlaudfke Jarer og indenlandfke 
Fitinaei·, naar Tabet derved ikke 
blev altfor uforholdsmæssigt stort. 

Fra Aktieselfkabct Paladshotellet 
og de ved Hotellets Opførelse be- 

staeftigede Firmaer var der indkom- 
met et Andragende om, at Komiteen 
vilde vazre Aktieselskabet behjcelpelig 
med at faa ordnet et billigt Lacm for 
kerved at faa lHotellet gicsrt færdigt 
Komiteen udtalte, at den ikke var 

kompe tent til at yde et faadant Laan, 
men at der ikke fra dens Side vilde 
bline lugt ungen snm helft Sindrina 
i Vejcsn for et eventuelt Arrange- 
ment nied en eller flere bervcerende 
Junker. 

Tetailbandlerbankens Negnskab 
for 1908 blev aennemqaaet on for- 

skelliae dermed j Foxbindelse staa- 
tsnde Spørgsmaal afgjorte. 

Sagførervrkscuct. Den for Ruder- 

ietssagfører J. J. Holm udfærdige- 
de Beskikkelse som Underretssagføren 
e: efter hans Anmodning taget iBe- 

tsnring i Justitsminifteriek 
— Der er meddelt rand. jur. 

Erik Landsperg, der hat r1pgivet at 

rille taqe Bopcel i Storehedinge, 
Beskikkelfe som Underretssaafører 

Jntct Byrandsvalg i Vogt-use —- 

.(.-"-r-ad der vift nævpe er nxsnaaet no- 

net Sted, er nu bleven en Kendss 
xkerninq iBogense: Alle de forfkel- 
Tjkus politiske Partier og de forfkels 
ligc Foreninger er bleven enige om 

us Opstille en Frellesliste tkl Vyraads- 
anaet J Beanndelsen af næste 
Manned vil der blive afboldt et 

Vrelnermøde, bvor Listen Vil blive 

fremlaat on drøftet. 

Halbkrk Amtsraad bar den J. ds. 

vedtaget at paabegynde Opførelfen 

l 
as et Tuberkulofehofpital ved Hol-s 
liæk. 

Vil man ikkc Frei-, fkal dcr blive 

.Ia1np. Det moderate Benftreblad 
»Nat'sk·ov Tid.« skriver: 

«Vi paa vor Side ønsker ikke 
Kampety og vi skal mindst af alt 
udfordre til den, saa længe der er 

Spor af Udsigt til en fredelig Løs- 
ning. Men kan Kampen ikke und- 
gaas, vil Reformpartiets Flertal 
absolut have den, ja, saa vil den ag- 
saa fra denne Side blive fort med 
al mulig Kraft. Fejlsen fra 1894 — 

da det forhandlende Venstre holdt sig 
tilbage og lod de Radikale blotre sig 
alene i Agitationen — vil ikke blive 
gentaget i 1909.« 

En ,,fattig« Mund med 30,000 Kr. 
indsyet i sine Klæder. J over en 

Menneskealder har en gammel svensk- 
født Mand boet i Helsingør under 
meget beskedne ydre Livsvilkaar. 
lJan var oprindelig beskceftiget paa 
ej af Træskibsvcrrfterne og har, si- 
tsen disfe kom ind under Jernskil1s- 
vasrfteh ikke haft fast Beskæftigolse 
.L«sa11, der er Enkemand, boede ifl. 
,.Nordfjcvlland« i et Vcerelse i et 

Bacchus-, soede selv sine Klæder afI 
lZejldnxL besorgt-de selv sine be- 

Iffedne Jndkøb oa Tilbercdning af 
Mino Maaltider. »San havde opaivet 
ljkke at baue 400 Kr. at leve af. 

For en halv Snes Tage siden blcv 
han imidlertid saa syg, at han maat- 
te indlægges paa Hospitalet, og man 

aforde da den overraskente Opdagel- 
se, at Monden i sine Sejldugsklæ- 
der bar en Fortune paa ca· 80,000 
Kr. bos fix-c, del-Z i Obligationen 
dels irede Penge. 

Matcmatikcrcn H. G. Zcuthen, 
Prof. vcd Kbbvnskx Unio» fom d. 15· 
f. M. fyldte 70 Aar, har fwrlig be- 
sfasftiaet sig med Studin af Mate- 
inatikensi bistoriske 11dvikling. Da 
han i sin Tid frcmsatte den Opfat- 
Iclse, at de gamle grwske Matemati- 
kere maatte have naaet til en 

Iangt dybcre qaaende Viden, end 
man direkte kunde paavise, bekæmpe- 
des denne hans Teori fkarpt, særlig 
fra tysk Side; nu har Prof. J. L. 
Heibergs Tydning af Archimedes 

le-l rcret dct positive Bevis for Rigtig- 
lieben 

Han fejredes af sine Elever ved» 

Udgivelfen af en Samling viden- 

skabelige Afhandlinger. ! 
Universitctcts kemifkc Laborato- 

rinm havde d. 16. Febr. bestaaet i 
50 Aar. Tet lededes først af Schar- 
ling: derefter i 33 Aar af den nns 
afdøde Jul. Thomfem 1892 fik det 
fin nnv. smnkke Vyaning ved Fo- 
den af Observatoriet lige over for 
Kunstmnfæet og ledes siden 1908 af 

Prof. E. Viilmann 

Den romerfk-katolfkc Bifkops Ju- 
bilæum. Monfeigneur v. Euch, som 

Ulvkkcstilfælde. En 7s1-aariq for- 
ltenvcerende Ledvoater Peter Mel- 

sen fandtes den 8 ds· ligqende med 
lnnst Hoved ved Foan as den Trap- 
ne, som fører op til hans Logis i 
Fntekirkestrwde i Odense. Sau blev 
ført til ane"lmset, lwor ban afgik 
red Døden 

Folkctingsmaud, Redaktør Redukt- 
losv som svrnsk Proprictccr. »Loll.- 
Falst. Flkt.« meddeler, at Falke- 
tinasmand, Redaktør Ebr. Revent- 
low i Nykøbing F; (Maribokredsen) 
har købt en stor Bondegaard i Hal- 
land iSverrig. Til Gaarden høs 
ter 111 Tdr. Land Agser, ca. 60 
Tdr. Land Skov og en Sø med Fi- 
fkeret paa200 Tdr. Land. 

Kassation af Stempclmtrtkct. Da 
det jævnlig volder Vanskelighed at 

konstatere, om Stempelmcerker paa 
Dokumenter er kasserede af en til 

Kassation berettiget Person, naar 

den kasserende ikke bar angivet, i 
lwilken Eaenskab ban bar foretaget 
Kugsationety Paalægger Skattede- 
partementet i Bekendtaørelse af 1. 
Mart-Z alle, sont ifl. offentlig Stil- 

lina eller i Henbold til scerlig med- 
delt Tilladelse bar Ret til at kassere 
Stetnpelnnerker, at iaattaae at de 
ved Kassationen anainer, i lwilken 
Angivelse dog kan paafores ned 

Sjkelp af et Farvestempel 
Laudsudstillingen i Aarlms. Ord- 

føreren for Sektiunen nedrørende 
Færørenes Deltagelse i Lands-nd- 
stitlingen, Konsul Finsen sra Thorssp 
nann, deltoq den J. Marts i For- 
rctninassndvalgets Møde for at for- 
lxandle om Arrangetnentet af den 

fcerøjske Udstilling samt onI Fee-rin- 
aernes Besøg l)ernede. Det er Hen- 
sigten, at et Selskab af a. 100 Mcend 

on Kvinder skal ankonnne dertil den 
G. Juli med DJF. D. Z.Z Damper 
»Eeres« direkte fra Fcerøerne Op- 
ltoldet i Aarbns vil strcekke sig over 

tu Dage. Den faerøiske Udstilling 
til skerlig komme til at omfatte 
Nedskaber oa Produkter vedrørende 
Ternes Govederlwenx Jaat, Fiskeri 
aq Faareavl Der vil blive ndstil- 
let fcerøiske Faar samt naale as de 
smaa fcerøiske Geste. 

Overfnldet en Bctient. Fade- 
den Aften hørte Politibetjent Erik 
Hansen i Koldinq, at der var Spek- 
takler i Skolegade, og da ban fle- 
de til, saa han en nngre Monds-per- 
son iSkcermydsel med slere. Da Be- 
tjenten viste sin, for Personen imod 
lxam og tilbragte bam et Slagi 
Ansigtet, hvorester han løb igen og 
eversaldt atter Betjenten med sin 
Stok. Hausen gforde nn Brnq af 
Staven oa fik ved andres Gicelp 
Voldsmanden slæbt paa Stationen. 
Dan syntes ikke at være synderlia 
ber11set. Ved et Farben-, der boldtes, 
blev der isl. ,,Kold. Fklbl.« afsaat 
Arrestdekret over Voldsmanden, 
sum skal være gift oa bosat paa Lun- 
derskovegnen. 

Dykændcrs Zdelasggclict Fi- 
fkerne paa Kyststrcekninaen fra sm- 
rnp til Randers Fjoisd bar i Vin- 
terens Løb faaet en Del af deres 
Ruser og Fangst ødelagt af Skade- : 

dyr. Man gcettede ifl «Rand. Av« « 

først paa Smlhnndene,1nui en D I 

Fiskere mener, at det er Dykænde1, 
der er Tyvene. De paastaar, at der 
ika i Mands Mande har verret saa 
mange Dykænder samt andet Fug- 
levildt, og Grunden skal Være den, 
at Skydningen efter Fuglevildt ved 

kunftigt Lys er forbudt. 

Forfviiuden. Røgter Anders Øfter- J 
aaard hlos Gaardejer Kristen Mer- 

bcek i«O«ornbæk ved Randers gik den ; 
18. Fälji med Husbondens Tilladel- 

se bortz fra Gaarden, formodentlig » 

til Fusfingø eller til Øfter Velling 
Skove for at skcere Tjørn, Røgteren, 
som var 68 Aar gammeL er ikke se- 
nere vendt tilbage, og da han var 

noget hengiven til Spiritnsnydelse, 
menes han ifl. »Vib. Stiftst.« at vie- 

re forulykket. Hans Forfvinden er 

tneldt til Politiet. 
i 

Albpxtis Hus i Ajsikup sorgt. Ism« 
TrudsholnkAffæren bavde Alberti 

beboldt noale Ejendomme i N Erbe- 
den af Hovedgaaiden og hade efter- 
l)aanden afhændet disse. Jmidler- 
tid var der endnn en tilbage i Aj- 
itrup, og denne er ifl. »Rand. ngl.« 
nu folgt til Luduia Haner for 2000 

Kr» hvilket Veløb saaledes indaaar 
i Albertis Bo. 

En Fiskcrkvafc mafct af Js. Den 

stcerke Frost, der bar lagt Js paa 
Vandet iAarhus Harm, l)a1 den J. 
Marts tilføjet Fifker Chr Pe tersen 
fra Skæring et føleligt Tab. En en- 

aelfk Damper, der ftod ind i Han- 
1«.en, presiede nemlig Jsen saa haardt 
up mod Peterfens Kvase, at Plan- 
kerne blev skaaret itu i Vandlinien, 
faa Kvasen gik til Bunds med bele 
sin Last, ca. 500 Pund leisende Torsk. 
Det anses for tvivliomt, um den stude- 
lidte under de foreliaaende Omstcen- 
kiabeder kan faa Erstatnina. 

En gammel Aal. En Aal paa he- 
le to Alen er ifl. »Nukøl1. Dabl.« in- 

defrosset i en Meraelarav i Sørnp 
paa Falster. Det forlnder, at der 
knn var den fannne Aal i Merael- 
grauen, der blierken bar Tilløb eller 

Afløb, og Aalen skal vcere set før- 
ste Gang for — fnrretvve Aar siden. 
Terfor er man oafaa ked af, at Kra- 

aetne har spift Midterpartiet af den- 
inden den blev fund-et. 

Han vil vtrte Soldat. En nng 
værnepligtia fra Bording, som var 

paa Session sidfte Efteraar i Ser- 

nina, blev kasseret iom nbruaeliq til 
al Krigstienefte som følae af en or- 

aanifk Feil. Han var misfornøfet 
bermed, idet ban mente liae faa aodt 

ssjs andre at kunne tiene Kannen 
San bar nn ifl. »Sei-n c?olkel1l « 

ansøgt Justitsministeriet oa erholdt 

Let at blande. 
Simpcl Recept for Nyre-, Blære- og 

Gigtonder. 

Hvad der vil interessere mange 
Lnesere er en Artikel, der er taget 
sra et Dagblad i New York. Der gi- 
ves et positin Middel imod Ryg-« 
smerte,Nyre- eller Blæreuordner, om 

det tages, før Ondet gaar over til 

»Bright’s Disease«: 
Fluid Extract Dandelion, en halv 

Ounce; Compound Kargon, 1 Ouns 
ce, Compound Syrup Sarsapas 
tilla, tre Ounces. Blond det i en 

Flaske og tag en Teskesuld efter hvert 
Maaltid og ved Sengetid. 

En Velkendt Druggift sagde, da 
Iscn blev spurgt angaaende denne 

Recept, at Bestanddelene er uskadeli1 
ge og kcm faan hos enhver virkelig 
Truggist for en lille Betaling, og 

Mixturen vilde blive leveret paa 

Forlangende Videre sagde han, at 

skønt denne Recept ofte benyttedes 
for Gigttilfælde og med heldige Re- 

sultaten san kunde han ikke se nogen 
Grund, bvorfor den ikke skulde være 

et godtMiddel modNyre- og urinære 
Inder ng Rygsmerter, da det ster- 
lig virker part Nyrerne, renser de 

viqtigste Organer oa bfcelper dem 

til at filtrere fra Blodet de skades 
liae Syrer, fom foraasager Syg- 
dom oq Lidelse. De af vore Læsere, 
sum lider, qør ingen Forseelse ved at 

prøve det. 

’ 20 N Frlt! Folkemrkklsieu 
Send os Navnet og Abt-essen paa 10 eller 
flere as Deres Vejnneh der er interesleret i 

Jede ø er, og vc stal fende Dem absolut 
rit en og indehvldende 20 norske Falke- 

melkdier med Musik til samme. Send idag. 
J. V. LEAchWI C WI, stinaespolis. Waa. 

Nu færdig! 
ÆÆW 
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