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Prins Hans of Lyksborg, afd. 
Kong Chr. den Niendes yngre Bro- 
der fyldte d. 5. ds. 85. Den gamle 
Herren er nu noget svagelig, men 

nandelig frisk og fund. Hans Til- 
ncwn, Europas Onkel, er som Følge 
as det danske Kongehus’ mange Fa- 
milieforbindelfer megot oelgrundet, 
ifwr da Prinsen er alm. afholdt i 
den storeZlægL Prinscn er en meget 
belassk og vidcnde Mand; navnlig 
efter Dronning Louises Tød var han 
Chr den Niendes dagliae Selskab. 

,,Riset«, Dannebrogs Afløfer nd- 
sendte sit 1. Nr. d. 21. Nov. »U- 
L. i Udl.« giver det folgendesllns 
meldelle: 

De, der havde ventet noget nyt og 
revolutionekende i moderne Blads 
Teknik, blev skuffet. .,Riget« holder 
sig i Format og Ordning af Stof- 
set saa tust op ad »P01itiken« vgl 
afd. »Dbrg.« som twnkeligt, blot erl 
Ordenen mindre overskuelig, det helel 
met-e udflydende baade Skrift vgl 
navnlig Overfkrifterne, der falderI 
for ftcerkt samtnen med Teksten ogl 
gar en billedløs Side trøftesløs. Og 
Billederne et foreløbig ikfe til Ou- 
livelie. Om det san er Pladien for 
Spidsartiklerne on »Don til Tag"l 
er det den samme fom i »Pol.«,l 
blot er »Dag til Tag« bleven »J« 
Gast og i Dag,« og »Pol.«s Kro-l nik, der er fransk, er bleven til Kron- 
nike —- ,,Ri0ets Krønnike«, det lyder 
ganske misvisende, da Qrdet jo er 

fæftnet hos os i en anden Vetyds 
nim. Derimod fynes en Overikrift 
som »Med Pen og Palet« at Unsre 

af egen Optindelse. Med G. t. Flor-( rekturi oq rene Telitinølere gen-l 
nemgaar Vladet svasre Ver-newsl- 
dymme Ogsaa i Netning as at lade 
Annoncek og Tekst lebe lielt ind il 
blau-idem folget Vladet »Pol.«ö. 
ElsempeL on dets liele Annnneetils 
lnit er iom fiøbt over »Pol.«s. J 
det føkste Nr. bar det da heller ikke 
givet »Pol« noget efter med An- 

noncemængde. 

foieems oq Skuespillerr. J en 

Artikel: ,,foicerer oq Skueipillere. 
»Ugens Tilikuer« hedder det: 

»Trods den Vehandling, Officerss 
standen i lange Tider har faaet, hat 
den i et ellers ret sdelagt Folk holdt 
sig iom en af de dygtigste, sparsam- 
meligfte og mest pligtopfyldende Be- 
standdele«. »U. L. i Udl.« tilisjen 
Det er ikke den, der bar ført an 

i den politiske Svindel eller i Kas- 
sebefvigeliekne eller i den Ødielhes 
dens Pragtudfoldelfe, der fes i Ne- 

staurationek og Teatre. Og dog er 

Officererne Folcets Syndebukke, me- 

dens Skuespilleritanden i lige faa 
hsj Grad er dets Kæledcegge 

Aldetdomsundctftøttclfen i Dau- 
mqkk. Den Bl. Mart-Z 1909 var det 
samlcsde Tal Person«-, der fik Al- 
derdomssundft., lidt ovek71,l)()().Afs 
disfe var 16,()00 FamilicforsørqereJ 
39,««0 cnlige Person« og 19,000 
Viperfoner (.Sttstt11er og Børn). 

Godt hvert ide Menneike over 

u« Aar faar AldckdomcsundechFors 
yoldsvis flcst er der i Provinsbysi 
erne, idet her en Trediedel af de 

gamle over W Aar jaak Aldcrdomss 
underst. Derefter jølgck zibhvn mel- 
lem en Fjerdedel og en Trediedel), 
Landdislrittckne (en Fjerdedeu og 
endclig Fredekitsbcrg (cn zeuctes 
delj 

Den genneminitlige Underst ud-. 
gjorde i 1908-—09 183 Kr. pr.1 
underftsttet Oovedperiom hviltet vil 
sige en Opgang fideu Aaret fornd 
paa 13 Fir· Størst er den gennems 
initlige Underft. i Kbhvn og paa 
Frederitsberg (237 Kr.), dereiter 
ftlger Provinsbyetne (207 Kr.), 
medens Sognetommunerne staat med 
det laoeste Genneminitsbelsb (150« 
Kr). 

» 
Den samlede sUdgift til Alders 

dem-underst. (hvokaf Kommunekne 

udredede Oalvdelen og Staten Salv- 
decen ) bei-her sig i 1908—09 til 

JM Mill. Kr. mod 8 og fire Fern- 
tedele Mill. Kr. i 1907——08. 

, Sljfe Tider. Fra Kbhvn skrives 

ztil fokst Brude: H 
j Der klages fra alle Sider overi 

de daarlige Tider og over de elen- 

dige Udfigter for Juletiden. En stor« 
Bys Forlyftelsesliv er jo ikke det 
daarligfte Barometerfjför dens Bel-; 
stand, og fer man paa Kbhvnernes· 
Forlyftelfer f. T» faar man Jud- 
trykket, atdeti manqe Aar Jka hat« 
ftaaet saa daarlig til fom netop i 
Aar. ? 

Et as nore største Privatteatre 
mkm hvek Akten i den-je Tid udde-' 
le 700 —- fyv Hundrede — Fribils 
letter for at faa Teatret nogenlunde 
fyldt. Et andet af de store Teatre 
havde forleden folgt for 62 Kr.» 
til Gulvet. Den normale Jndtcegt 
er ca. 1000 Kr. Et tredie Teater, 
der for kort Tid fide-n fik en Sukces, 
scelger hver Aften ncvppe 200 Plads 
ser. Varieteerne staat tomme, fksnt 
der fpilles for balve Pkifer, og samt- 
liqe Nesmnratører i de store Cafeer 
ved Nandbnspladfen vrider Hæns 
derne on klagen De hår intet at 
befrille oa fastter hver Dag Penqe 
til. « 

Spømer man, hvor Aar-sagen ligs 
ger, lnder Svaret alle Vegne: de 
daarlige Tiber-. Det er slet ikke Ub- 
Tiqtcn til Julekh —- før Jul skulde 
Falk fo helft give manch Penge ud, 
—- det er simpelthen de daarligc 
Tider. Oq faa fløjt fom i Aar har 
det ikke vwret let-me 

Til de danfksveftiudifkc Øcr. Et 
Udfendelfesmsde i K. F. U. M i 
ItlslthAftenen den H. Dec. for 
Post. Fahrt oq Huftru formt-de sig 
Wm en fmuk og indholdsrig Fest. 

Vvd Mødet i Festsalen skildrcde 
Pofwr Faber Forholdene i Bestia- 
dicn med stor Filarbed og Alvor. 
Regel-Defolkningisn fødcs med mecht 
smaa Ehanccr for at klare sfg godt 
i LIMI. Den er Genstcmd for Klas- 
fcl)nd: den er omgivet of en Ilsckdcs 
liglch, fom onemaar Storbt)rrttes. 
De Untier op i Fattigdom og i en 

Selvopginclfcnsthtnosfcrre, sont end- 
og har skabt det Mundheld dekude: 
»Jntet kan kafes her paa St. Tho- 
mas.« 

Noget lykkes dog, ncmlig det kri- 
stelige Menighedsarbcsjde, der i de 
iidste Aar er begyndt herhjemme fra 
Danmark, bäade Bornehjem, Me- 
nighcdspleje og Ilngdomsarbejde. 

Midt i deres Selvopgivelie ttæns 
qer Ncgerne til at mærke, at vi hat 
Tro paa Livet og Kræfter til Li- 
vet. Staa i Forbindelse med dem 
derude: Iad unqe Neste komme til 
Danmark og faa deres Uddannelså 
her. Se at opleue saa meget her- 
hjemme, at Negrene virkeligt kan 
faa Jndtryk af, at de Dunste er en 

kristen Nation, hvoki der sker no- 

get. Omflut Arbejdet med For- 
bsn og bring personlige Ofre for 
det. T 

Fristen Louise Gautier og tand. 
mag. Poul Reinwald sang nogle 
smukke, aandelige Sange. Mødet 
jluttede med den Hilft-m rund. teol.’ 
Eilcrt Morthtsnftsn brante de udU 
reisende sra dct Ariusij de skal 
tjene. 

Samvæxet i Llnsgarsachn forløb 
hygkusligt Der bragtes Paftor Fa- 
bcr ou Huftru Hilfencsk og Ønsker 
bl. a. fra Kammerhcrre Oxholm 
Fabrikant Brostrøm og Barinesse 
Schaffalitzkyde MuckadelL 

» 

Stiftspkoost Hoffmcsyek fkildrede. 
Arlkidets Haar i Vestindien og udsI 
talte sont sit Hat-b for Kristendomk 
mens Gerning blandt Negrene, at 
de Mennefker, som ved hvide Mænds 
Synd fordum blev ført bort som» 
Slavrr fra dercs Hjemland, en; 
Gang maatte vende hjem fom Mis-’ 
sionasrer til deres eget Folc. 

Tand teol. Jth. Rasmussen slutsl 
tede Astenen med Andagt. 

De iqmvirkcnde Meuishedsplejer 
i Anbenhavns Iiyeste Jde med at an- 
mode private Familie-r om i deresz 
Hjem at modiagev gamle Mennester 

nu i Vintertiden fynes at have flun- 
et udmærket an. Omtrent en Sncs 
gamle har allerede modtaget Jnds 
bydelser, og i flere Tilfcelde er der 
knyttet nærmere Forbindelse mel- 
lem Vært og Gest, idet det første 
Bei-g hat draget yderligere Jud- 
bydelfer efter fig. Flere Familier 
har ønsket paa en bestemt Uges 
dag hele Vinteren igennem at faa 
et Par gamle Mennesker at gøre 
det lidt godt for, ja, en Dame hat 
endogfaa ønsket paa en bestemt Uges 
dag at modkage en gammel Fwne 
boade Vinter og Sommer. 

Landets Smøt. Virkfomme stritt-. 
Paa et Møde af mejeriinteresserede 
i Aalborg den 14. Dec. vedtoges 
enstemmig følgende Resolutiin 

,,t)iepræfentanter for ca. 120 
nordjydfke Mejerier, forsamlede til 
Møde i Aalborg for at forhandle 
om, hvad der kan gøres for virksom 
Fremhjælpning af det danske Smørs 
.Qvalitet, udtaler folgende: 

1) Der ansættes en privat Kon- 
fulent, jonc jendes de Meierier, der 
ved Smørbøtteudstillinger ikke hat 
opnaaet et nasrmere fastsat Antal 
Points: 

Z) Forføgslaboratoriets Smøruds 
ftillinger gøres obligatoriske, ogMes 
jerierne repmsfenteres ved Bedøms 
melserne; 

Z) Lurmakrtet bør indtil ividere 
fratagcs Meierierna der qentagne 
Gange leverer et mangelfuldt Pro- 
dukt; 

-1) Kvalitetsbetalinq for Smør 
indføres hurtiaft muligt, og der 
drages Omsom for, at Smørret 
hurtiqst nnilia«kommer de engelske 
Konsmnentcsr i Bambe« 

Krcaturudfsrch En Del nederrs 
binike Singtere har besluttet at ind- 
købe det direkte uden Anvendelse af 
Mellemhandlere. J enkelte Byer ekss 
isten-r, der allerede godt indarbejdede 
Jndkøbss og Forbrugsforeninger. 
Det indførte danfke stæg vil bline 
folgt til de interesferede Slagtere 
»den Opgæld 

Mund- og Klovivqe i Koldingegs 
nen. Paa Brcendtærgaard, umiddel- 
bart uden for Kolding, er der kon- 
stateret Mund- og Klovefyge Hele 
Beiwtninaeki, 25 Kreaturer. er be- 
ordret slaaet ned. Veterinærfysikus 
Professor Bang var den 11. Dec. 
ankommen· 

Landbrugsministeriet hat derefs 
ter indtil videre udstedt Forbud mod 
al Udføriel fra Veile Amt — med 
Undtagelse af Beile Købstads, Nørs 
vanasTørrild «serreders, Vierte Her- 
redsss ou Hattina Herreds Jurisdilsx 
tioner ——- famt fra Andft Herreds 
Jurisdiktion i Ribe Amt saavel til 
den øvrige Del af Landet fom til 
Udlandet af levende Kvæg, Faaxz 
Geder og Svin samt af dkæbte, men 
endnu itke flagtemæsfigt behandles 
de Dyr af de nævnte Arter samt af 
Ha og Halm bestemt til Kreatur-fo- 
der. 

Julctrtker fra Hedw. J de store 
Plantninger i Vorbasfe Sogn bli- 
ver der i denne Tid (13. Dec.) 
fældet en Masngde Grantræer til 
Bruq i Jnleu; 7 8 Vognlaes fek 
man i denne Tid hver Dag køre 
ind over Heden for at blive læsset 
af ved Bandel og Veer Statiom 
noeften alle Træerne gaar ifl. «Kold. 
Folkebl.« til Hambuer og Købens 
hat-n- 

Moder og Sin. En Bydreng hos 
en Manufaktnrhandler i Herning 
har i lasngere Tid stjoalet Penge 
oq Baker fra Forretningen Eftcsrs 
at Tunerierne var opdaget, viste det 
fig ifl. »Heru. Folkebl.«, at Bren- 
aens Moder haode modtaget en Del 
of Sanermy fkøntshnn godt 1)idfte, 
at de var ftjaalet. Hun er nu ble- 
ven anholdt. Drengen er faderløs. 

De to Heftehaletyvc fra Vække 
synes at have en Del flere Tyverier 
paa Samvittigheden end førft an- 
taget. Hvor Tyverierne er beaaaet 
tidligt om Afienem er den ene chaot 
ind og hat holdt Folkcne optaget 
ved Snak, mens den anden opererede 
i Staldene. Den ene af dem hat 
ifl. ,,Kold. Fallele tilstaaet, mens 
den anden stadig noegter at have 
noget galt paa Samvittigheden. 

Brande. Nanders, 12. Dec. J 
Max-ges Oed Firetiden opstod der 
Jld i Stern Hovedgaard i Stern 
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Sogu ved Ulstrup, tilhørende Pro- 
priestær Schock: paa Grund af den 
stærke Regn i Nat indskrcenkede Jl- 
den jig dog til Svinestalden og He- 
stestalden. Hestene reddedes, men ca. 

ZU Svin indebrændte, og Vogne og 
Seletøj brcendte. Bygningerne var 

forfikrede i Landsbygningernes alm. 

Brandforsikring. Jlden opstod i et 

Halmgulv i Svinestalden og er paa- 
sat af en Vagabond· 

— Ringkøbing, 12. December. 

»Voelsmand Jens Hansens Ejendom 
Pan Holmsland nedbrcendte totalt i 

lGam. Tre Kreaturer, en Heft og tre 
Svin indebrwndte. Halvdelen afJnds 
boet reddedes. Jlden opkom fra en 

Logik der benyttcdes i Joderloen 
Vygningernc var for Ikrede for1800 
Kr. i Landbygningernes almBrands 
70rsikrinq, Løsøret for 3200 Kr. i 
dcsn lokale Vrandkasfe 

Tekstilsslonfliktem Forhandlinger- 
ne ftrandcde. Tekstilfabrikantforei 
njnacn meddeler: 

Ester at der i 3 Tage hat været 
ført Forbandlinger mellem Tekss 
tilfobrikantforeningen oq danjkTekss 
tilarbejderfnrlmnd, og Enighed var 

oummest om forskellige Punketer, er 

Forbandiingerne Onsdag Aften d· 
H. Tec. strandede, idet Forbundet 
bestemt fastholdt væsentlige Æn-. 
dringet- i et of OTJerenskomslens 
Uigtigftks Honodpunkten som har be-» 
flaact i mange Aar, hvilke ÆndrinU 
xusr Rabriknntforeniimcsn ikke kundä 
tiltmsden 

Politibetjcnt Perris-, der forleden 
ldlev skudt med Salpeter i Ansigtetp 
da han oilde unhold-e Røveken fra! 
Nybrogade, blev Formiddag den 15.I 
Tec. tilsagl til Audiens hos Kons’ 
gen, der under Audiensen person-I 
ligt dekorede Borris med Tanne-l 
brogssmasndenes Hcederstegn l 

! Fruc Mitte-'s Spir. Kunstakadest 
Iniet har valgt sin Direktor, Prof. ! 
Martin Nymp, til jin RepræsenU 
tant i det kultusnlinisterielle Udvalg angnoende Frue seit-les Spir. Prof- 
Nyrop er en ertlæret Tilhcenger af 
Spireth Genopførelse. s 

En synkcudc Mose. Man er forsz 
Tiden (11. TecJ ved at lcegge en 

Last-innig ooer Mofen i Veij ved, 
Middelfart. Da den sidfte Tipvogngss 
kolunne forleden Aften befandt fig« 
ude paa Doemningen, begyndteGrunss 
den jfl· »Middelf.Ve11ftreblad« pluds 
selig at synle, og i Løbet af en halv 
Tinte var Dcemningen funket over 

en kllseten Ved Siden af var Musen 
flndt op i Bølger, faa jelv den 
gmnle Aabund liggcr wr- 

l 

Fundet Gravkammer. Ved Vort- 
kersel af Jordfyld fra Raunle 
paa Lyngsaa Mark ftødte Arbejders 
ne forleden paa et af store Sten 
dannet lklravkammer. der havde fla-" 
de Eten til Ooerliggere. Gravkan1-" 
ret, der skønnedes «at indeholde 
brcendte Ben osv., ligger ifl. «Vend.; 
Folkebl.« i Højens Yderkant, saa 
der formodes at vcere et større Kam- 
mer i Højens Midte. Mufeet i 
Hiørring er nnderrettet om Fundet s 

Nyt Elektriritetsværk Silkelwrgl 
Voraad hat oed 2 Behandling en-i 
stemmigt vedtaget at opføre et Elek- s 

tricitetsværk ester Tegning og Oder- s jlag af Jngeniør P. A. Peterfens 
Bærket med Grund anslaas til. 
267,000 Kr» og desuden anvenss 
des 45, 000 Kr til Hjoelp ved Jn-’ 
ftallationen. 

chbrændte Lamm-t- Mandda d. 
12. ds. opfiod Jld i Jens Palskovs 
Gaar i Søndcr Vilstrnp. As Guar- 
dens fire straatasktcs Lwnger neds 
brcendtc de tre til Grunden Stur- 
huset blev reddet Der indebmsndte 
12 Ort-atmen R Svin on 100 Høns. 
Neffen af Veswtningm i Beste og 
20 Kreaturcsr reddedes. Jldcsn er 

opftaaet ved, at en Dreng hat af- 
fyret et Skud ind i noqet Halm, 
der laa i Porten. 

Dct reisendk Opdagclfcspoliti. 
Forslaacst om et reifende Opdaaels 
sespoliti har i Landpolitikredie vakt 
csn Uoillie, der har givet siq Uds 
ilag i en i »Politivennen« offents 
lig fremfat Henstilling til Beftyrels 
sen for »Daan Politifotenina« om 
at indgaa til Regering og Mas- 
dag med Andragende om, at Pla- 
nen om det reifende Opdaaelseöpolisi 
ti opgtivet til Fordel for en Farbe-« 
dkiug og For-gelte as Lanimotitietl 
paa Grundlag af det bestaaendex 

De i«««"·.g-««·,gsrs Sko Im- Mxemh Sko som est-wiss 

II jse75.»7-, jsisz Os-( »An-c- kigtigL Last-l af udvxilgt 
j Lmucr’——I-is-Jcr, zum vcd tsnhvcr Wust-es cr Ist-Jst· La- 

1 

vedc of Je Uncslc s«kumu;;crc, ch bcdst mlst)"rcklc n Fabrilusr sotn litt-les. 

MAY III IIONOIIBILT 
ssco ek WILL-SM- psm Æro"-—d)s«:eue bei-do tur stets u.- Nym- 
—byujz8(lef0rul)colut’1’1ltrc«t-hemog varlu Komm t stehst- 
fass-dies sont Do ums-Nimm Mut Miso- act-is for Denn-sum 
Dis-s tsk v n Unwkinlt Fuss-n Dom stkkeit Im Ins-sc l) sm. spukt-: 
Des-es- skn ll;---J-e-c1(18; list-« list llckn Ini- dwm sknv tsl ost- 
tsm ekle-· Diese-« limitltsls plus-stic- snm Saul-sah 
p-« litt-ihm m vil send-e os Nun-at pas tin Hund«-Mk —(-m 
lich-e sauget- Mnyssr Iionorhut :.k». vit vI soudss Dem int. 
ziu Ihm-JO. ist smnkt Mist-du« Zigkncksekoe 15x.s», at 
Ums-us M-«a—lunmun. 

s s uns- i-g--ski. Umonst-; »hei«y nat-, mit-»m- 
Wnslu Uhu ctcsmiuct Stich For-« Uusmoa sicu. 
Special Jst-Tit Skidu skn oxz Aslpoicls öko. 

F. Mut-in BWT 
«- sImH o»., 

De IIIIII llIIIIIIIII II IIIIIIIIII III-II Desez Urbejiie 
nm Vintcrcsn, naarTe har en»Perfectiou« 
Olicbrwnder. Den er en portabel Kaki-l- 

onn, der kan flyttes fra et Værelse til C 
anbot i end-nor Dol af Puset Naar De 
tmr on 

ost. sich-Ists 
Fuldstcrndig Røgs og Lugtfri 

lmlmxwr ifkc at staa med Deres Arbejdt 
tut ned Onnem Tom gerne er langt fts 
andnct Te fnn sma, hvor De helft völ· 
m midda hanc Var-me not. Paa mskce 
Vintcrdnao knn Te staa lige i Lyset fro 
Vindncst udcn at komme til at ryste us 
milde. 

Denne»Pe1-fection« Oliebrænder giver glødende Varme i ni Ti· 
mer uden Røg eller Lust En Vifer tilkendegioer ftedfe, hvor meges 
Olie der er i Beholderen. Langet til Beholderen skrucs ikke fast met- 

swttes paa fom en Prop i en Flusse En Kæde forhindrer, at Lang-L 
bortkommer. 

En automatifl Flammespreder forhindrer, at Flammen kommer til 
at ryge Tonne er let at fjernc og kan renfes i et Øjeblik. 

Vrcenderesn er let at adfkille, naar man yil sætte en ny Væge i. Den 
leveres fort laferet eller nilkclcd. Den er folid og holdbar bygget for 
Brug, og dog famtidig smagfuld og let. 

Sælges af handlcsnrw alle Vegne. Faas den ikke has Dem, saa skrw 
til vort nwrmefte Agentur. 

standard Oil company 
UnsckpokstsckV 

PE Jl 

DANA EgLLEGE 
Blair, Nebraska 

TIlbyder lJndervjsning i følgende l(ursus: 

PROSEMlNAR-—fikaarigt- for-beredet til Trinitatis seminatium. 

NORMAL—udd-nnek Lækere og Lætekinder for '"public sebools" 

—udstedet ·«state cettificates". 

ACADEMIC—-fikaatigt, Tot-beredet- til de ledende skoler. 

COMMERCIAL—BogføI-ing og stenogkafi. 
MUSIK--Piano- Orgel. Violin og sang. 

God Auledning for Nykommcre til at læte Engelsli. 
For Kost. Logi og Undekvisning per fire Ugek 818.00. 

c. X. HANSEN. Forst- 

L» .- 
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THE WESTERN LAND ROLLER c0.; 
CZIISltiIng Wohl-. 
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