
M« Yanmark ;:);.J-,.H- 
Landbkug. 

»Efter »Danfk Landbrug«). 

Veer var i Begnadelsen af den 
fokltbne Uge, strives der den 24. 

Juli, meget varmt og tillige meget 
Urt, sætlrg paa Grund af den ftærs 
se Blæf:, som ledsagede Parmen; 
man var ovenpaa den nærmest for- 
udgaaende kølige og regnfulde Peri- 
ode næften ved at inne-T at den 
pludfelige Varme og Tsrke tog for 
kraftig fat, da Vejret mod Berei- 
ningsungens Stutning gennetngaas 
ende blev ksligere og fugtigere, idet 
der jævnlig faldt ftærke Tokdenbyi 
ger. 

J de: varme, tsrre ijr gik Ar- 
bejdet med Roerenöning og HI- 
bjetgning rast fra Haandem og 
over-alt kunde man se Falk i Enge- 
ne i travl Virksomhed med Staa- 
ning, Rivning eller HjemksrfeL Saa; 
stcerkt vikkede den næsten tropiskel 
Varme, at man ikke var langt fra 
at kunne TIaa den ene Dag og kste 
hjem den nasste, saa at Ztsrstepar- 
den af Høet nu er inde, og man er 

overvejende godt tilfkeds med baas 
de Mængde og Beikaffenhed. Det 
et gaaet her, som saa ofte, naar Af- 
gtsder fkal biet-ges, at de, der ar- 

bejder jævnt og roligt, kommet til-- 
det bedfte Resultat. Er Høet forst 
kommen i nogenlunde godt satte 
Stalle, tager det ingen nævneværs 

dig Stadi- af lidt Regu. 
Kornkjøsten er nu inde, idet man 

i den foriøbne Ilge flere Stedet hat 
begyndt at bøfte Rug, og snakt vil 
flere kunne folge efter og Dosten 
blive almjndelig. Noget besvcetlig 
vil den ofte blive paa Grund as 
Lefefæd men i svrigt fyntes den at 

ville fylde helt godt. 
Hveden staat fremdeles smukt og 

lovet en god Hsstx Kerneansættels 
sen hat været udmætket. 

Vaatsæden er fom Fslge as den" 
afvekslende Regn og Varme vokset 
meget i den iidste Tid og tegner gen- 
nemgaaende til at give gode Afng- 
Un 

ngaa Roerne hat haft godt af 
Regnen og Parmen; de hat udviki 
let fig stcertt i den forløbne Uge. 
Dei verme, stasrkt ttkrende chr i 

Ugens Begyndelse bød sætdeles guns 
stige Betingelser for en arundig 
NebTabling af Ukrudtet, som flere 
Steder var ved at tage Overhaand, 
og der er derivr et godt Skylle 
Ell-beide der saadanne Siedet er nd- 
fsrt i Rot-matten i Ugens Lob. Fra 
adfkellige Egns lyder fremdeles Kla- 

Fet over stærte Angreb as Vladlus 
i Nunkelroerne og Stifters-verne, 
hvorved mGsten soettes meget til- 

bage. J jiaalroerne er det som 
srkdvanjigfkaalbrokfvampem der hyp- 
piqt zxiver Anledning til Vekyms 
Ding- .«, Eis-Ei Z pää 
·-s Eftergræsningen 

bedresk :——.::«T«:."iz11 Izu Ur Tag, c.,1« 
Malt-steckstij cr km sum sftefl amer 
oaa Arm-: Dank Landbrug«ss 
Korreäwtficnt kaa ksiandersmnms 
fkriver: »F JZøTIcrttmsJ Tid er det 
for tracjs tri, at man kan foa Tid" 
til at heute Nrønt i Marien, naar 

man nogenkunde can biwe fri der- 

fok, og da Grwsscst nn er Dokset 
fævnt gest frem, er us fis-sie wer 

her vao Egnen vaa Gras-I i denne 

Tid: de Sommer dog gerne tidlig 
ind om Formiddagen og sent ud om 

Estermiddagen og faar da noget 
Kraftfoder og Hi om Middagen. 

Handelt-n er fremdeles god med 
sl Slags .Kvæg. Kreatuthandlerne 
har, efter hvad der meddeles ,,Dansk 
Landbrug«, allerede til gode Priser 
hegyndt at gsre Jndkøb of Kælves 
her til Efteraarsmarkederne. Ung- 
koæg og Fedekvæg betales ligeledes 
tilfredsfttllendh og Kalvehandelen re 

sod. Priketne paa Dest- er frem- 
deles blie. For Svin og Sama- 
srlfe giv- derimod nærmest fal- 
dende Iris-u 

M I. soffen- Syst-w 
M i W schau-. »M. 
VOL« as 21 Juli striven 
M P. Mal-sent Besindende 

its M til i Its-r en mindre 

" 

J Nat blev der paa ForeTpørgsel 
jvaret, at Tilstanden var alvoklig. 

Under U. Juli jkrives videre: 
Bjjkop P. Madsens Tilftand maa 

nækmest betegnes sont ufokandket. 
Den indtkaadte Bedring synes at 

holde fig. 

Teltmissioueu afholder i disje 
Tage (21. Juli) Msdet i Lyderss 
let-. Mandag Akten kalte Pastor 
Bischofs, Lillehedinge, over Orden 
»Voer mine Eftetfslgere.« Tit-s- 
dag Akten holdtes Taler af Præs 
stetne Spur og Krebs-Lange 

Til Moder-ne hat der paa Grund 
af det lidt kolde, ugunftige Bein-, 
vneret mindre god Tilslutning. For- 
øvrigt bør det fremhæves, skkivek 
..Østsj. Folkebl.«, at det fmukke lille 
Telt er fuldstændig regntæt og me- 

get lunt og hyggeligt at sidde i. 

De gode gamle Dase. En grund- 
vigfk Præst meddeler i ..VortSamf.« 
sine Jndtryk, fra det fidfte Betdess 
damøde Han fynes, det var ksnt 
at se, Taa hmsynsfuldt Talerne af 
Je fokskellige Retningek behandlede 
bverandre. »Men, saa underlige er 

vi Mennesker,« siger han, »man kun- 
de nasften ier bare jig for. trods alt, 
undertiden at længes eftek noget af« 
den gamle Kamptid og Kanwaands 
naar Vilh. Becks djcerve Ord vg« 
Optrwdm flog Gnifter i Blätter-« 
nes Sind!« 

Dtdcfsld Fhv Justitiorius Chr-. 
Ksbke er afgaaet ved Boden, 81 Aar 
gammel Afdsde havde ifslge »Vi-» 
barg Etiftst.« været Medlem af 
Viborg Overret i 40 Aar, deraf si- 
den 1881 fom Justitiarius Ganz 
var i en Aarrække Medxem af Vi- 
borg Bnraod og Viborg Sparekassz 
fes Direktion. Afdsde var Kindr. of 
I. Gr. af Dbg. og Dbmd. ! 

— Justitskaad, Bsksinfpekttt ved" 
Kobenhavns Bsks F· Daniclfenk 
er Løtdag Aften den 22. Juli af-· 
atmet ved Tsden i en Alder af 66L 
Aar. I 

I 
—Om Aftenen den 23. Juli er- 

ProfesTotz Tr. phil. N. V. Ussing 
afgaaet ved Dsden i en Alder of 
kun 47 Aar. 

Afdøde, der var Medlem af Vi- 
denskabemes Zelfkab, blev allen-dei 
1895 Leder of mineralogifk Mu-; 
Teum ester to Aar i Fokvejen at ha-; 
oe erhvervet den filosofifke Doktor-, 
grad paa en Afhandling om grun-« 
sondike geologiike For-hold Hattl 
deltog i 1886 i Ryders Grønlandsi 
ekspedition og blev efter sin Hieni- 
Fomft Asfiftent ved det Museum, sontv 
hcm icnere blev en fortjmstfuld Les«I der af « 

N. V. Its-sing, der var R! af Obg. .,· 

nat Broder til Provst Ussing i, 
Balby T« J« t. J i 

— sdUmstmxkebrsgboider Vilbelms 
Ackele 217 Halm-H der var Um Kerke- 

l)«."·øx1 j Qøbcsnhavm Teqncsde Somme- 

Fredaiq After-. om i Fredcsrjksbom« 
Haku-, kamt of Blodftyrtning. Fan 
Time-r site-r nfgik han ued Toben. 
ima Fredisrjksbcm Huspitob 

Eferen of den bekendte Fiask- 

Mølle ved Græniem Hans Toll, er i 

Onsdags død i en Alder of 77 Aar. 
Ton ofdøde, der i Fl. ,,Kold. Av.« 
overtog Møllen ved GiftemaaL var 

en dyatig og ftrcebfom Mand, under 
hvis Hænder Msllen fra en lille 
Knoldhytte udvitlede sig til en oms 

fattende Virkfomhed og et ftort 
Byggekompleks. Det kommunale 
Liv tillod hans Tid ham itke at tage 
Del i: men han hat bl. a. haft Sctde 
i Beftyrelsen for Mejeriet. Dcll 
var agtet og anfet af alle, som tend- 
te hom. 

—- Pensionetet Laster SuusvinH 
i Ribe et forleden afgaaet ved Di- 
den, 84 Aar sammel. Den afdsde 
kom til Ribe i 1853 og var Læret 
ved Borsetilolem indtil han for 15 

Aar fiden tog sin Afsked Saus- 
vind var i Filge »Im-e Stiftst.« 
ille blot en afholdt Lun, men vg- 

sga en anset og MS Mand, hvis 
Srna W blev taget i Brug aben- 

fok Stettin dem bar faul-des i en 

Hat-mik- siddet i Bytaadet og været 

Forum-d for Musmlqet og 
W If IMIMM 

Spis Kartofleri Ved Ungfkuet i 
Viborg iorlcden hoidt den bekendte 
Tr. ssdindnkste et Zoredrag om, at 
man ital iuife siartoflet 

Hatt omtalte i Fl. «Vib Ezzel- 
keblad« nogle zorsøkx han havde 
gjort med sin Laboratoriekarh fom 
fsrst 40 Tage var bleven fodket 
med Brød og Smør og i folgende 
40 Dage med Kartoflek og Smør 
euer Palmin. 

Reiultatct havde vcrret, at Man- 
den yavde holdt sin Virgt, idet han 
begyndte med en Vckgt af 135 

Pung og endte med 136 Pund 
J den Tib, han levede paa Brtd 

og »Im-r eller Palmin, fik han fra 
67 til 82 Gram LEggehvide og nd- 
skilte eller forbugte i Legemet en 

tilsvarende Momng Da han kom 
paa Kartoffeln-dem fik han daglig 
35 ellet « Gram Æggehvidex men 

)da han ikke udjfilte eller for-beugte 
anre Æggehvide, end han fik, holdt 
han altiaa en meget imuk Balance. 

: Kartoflernes Fordsjelighed ek me- 

’get stor. Endelig er Kartoffelen det 
sbiaigste NcekingsmiddeL vi hak, idef 
man for 1 Kr. kan faa l7,500 for-· 
døjeiige Næringsenheder; Rugbtødj 
indcholder kun 1-1,800 Enheder;· 
ikcrtt Okseksd 1050. 

smrtofler er altiaa vor fundeste 
og billigite NwringsmiddeL Men 
Kartoflckne ikal Zuges godt, og det 
er der dessværre mange Husmsdre,s 
der ikke forstaak. i 

I 

Den Karl, som Dr. Hindhedes 
havde anvendt til sine Forssg er 

ogsaa i fin daglige Levevis en stor- 
3partaner. To han var Soldat, 
levede hcm of Kartofler og Fedt, 
bvilkct kostede ham 20 Øre om Ta- 

opl 
gen. Og han lagde mange Penge 

Brei-ers Taffet-. Nibe Amt-J 
«13kassteforening—:skreds bar paa etMøi 
de i Bramminge Onsdag den 19J 
Juli vedtaget folgende-: 

Medic-n indstillek til Hovedbes 
fimelsen, at den danite Præstefors 
ening indgaar til Ministeriet med; 
Iludtagende om, at dei- til Eiter-i 
anket eller innreft mutig man blive« 
fremiqt Forilag til en Pkæsiefqres 
ningslov og udtaler sig bestemt mod,3 
at der i et Andragende til Ministeriu- 
tilknyttes nogen Bemættning om: 
en Prwstevalglov ellek om M- 
nighedsraad. 

- 

Es Ordersgavr. Ved Vejle Amts: 
Jogncsraadsiokenings Msde i Fre-« 
dericia blev der forleden overrakts« 
Herredsfogcd W. Li. Nie-lieu i Kol-; 
ding et imukt ciftsleret Zolvsftaffos 
itel. Gaven var i Folge »Vejle AK 
Blu« fra Sogneroadsiokmændcne i; 
Beile Amt, iom dvrmed vilde viie 
den-s Erkendtlighed for den Jmsdesz 
lommcnhed, Or. Nielicsn iom Amts-- 
futdmcegtig attid hoc udvisk imod" 
bem. 

Eu bide Histgst- der ital ilaas 
Ied. To Hingften »Halfdan«, der 
tilbørcsr Bad-s Hemde Hefteavlsfors 
Ening, og Tom er opstaldet hos 
Gaardejer P. Østekgaard, Inn-de- 
mp» i den iidlte Tid gentagne Gan- 
ge har viitssig bide og sidft hat 
tilredt Italdtarlens em- Haand reti 
ilde, hat Zoreningens Form-ind, 
Tyrlæge Mitteliem i Fl· »Ohde 
Dagbl.«, indkaldt til et Beityreliess 
mode for at drsffe et Forilog om at · 

slaa seiten ued. Efter hvad der 
fort-Hagen er der Sandiynlighed 
for, at Fortlaget vil blive vedtagetL 

Judebtæudte Biw. Ved siTiden 
om Eftermiddagen den 2(). Juli 
nedbkændte i Fl. R. V. Mathios 
Christensens Ejendom poa Lunt- 
mark ved Pranger fom Folge af 3 
Smaabørns Leg med Tændstikker 
paa Hsloftet To af VII-neue. nems 

lig Efeu-us 4-qarige Ssn og en 

Nabos Riaarige Dattel-, indebkcends 
te. 

Lammelfe sf Myssestit J de« 
sidfte Dage, strives der den 21. Ju- 

»li, er der i Ksbenhavn forefaldet en 

Rcekke Tilfælde af Lammelse, frem- 
kaldt ved Stik af giftiqe Mys. Sys- 
dommen ytrer sig derved, at det an- 

grebne Steh fvulmer ftærtt op, og i 
stet af. nogle Timek indttæder en 

Lammelfe as Partiet omkring det 
Sied, hvot Jnfettet bar stukket. Dei 
er særlig Ben og Arme, det gaar Ud 
over. »Aktenbladet« har- talt med 
en Lege paa Bester-bro, som hat 
tre Tilfælde i sin Protin for Sie-« 

« 

,- 

et Var Kolleger af sham i samme Di- 
strikt havde i alt ni Tilfælde til 
Behandling. Lammelfen og Smers 
terne fortager sig heldigvis i stet 
af nogle Tage: men dekfor er det 
jo lige ubeshageligt for dem, det 
Haar ud over. 

Rigt Anlesistrti. Der er iftslge 
»He-rn. Tagb1.« i den jidste Tid 
gjort godt Aalefiikeri fra Steuer, 
fastng var zangsten rigelig den 22. 
Juli, og Fiskerne Chr. Schon, Niels 
Riggaard og J. P. Jenseit satte 
sitkert Rekokden i denne Sæson,« 
idet deres Band kom ind med 406 

Bund Aal, det koste-de godt 160 
str. J alt-kundtog Fijkehandlerne i 

Steuer ca. 5000 Pund Aal. 

i 
d Frivillig under Civilisationeu. 
Zur ca. 14 Tage jiden, skrives der 
den 24. Juli, kom 7 smaa nydelige 
Grovandeasuinger i Zi. »Daan- 
Jagttid.« spadsckende ind i Loko- 
motivfsrer chritjcns Guard i « 

Papst-. Henriksen hat en Gene, der 
nylig hat udruget 4 Ællinger, og 
til disje sluttede de ny Kamme-roter 
fig; de befindet sig ganjke udmætket 
under de ny Forhold, og Hisnsemor 
er vældig stolt over den jtoke Til- 
voekst til Familien Den rigtige 
Moder er vel not ved et eller andet 
Tklsælde einkommen. 

( 

i 
i 

Sælhunde i Zuge Bngt Zwng 
Fiskere fra singe-, der forleden var 
ovre under Notdlandet ved Mosedez 
nlint for at scette Aalekroge, opda-! 
gede her en lille Flor Laster, der« 
laa og solede fig, flriver ,,Øftfj. 
zlth Fislerne lnwdc Besser med,x 
og ved et Par velkettede Sind lyks 
tedeJ det dem at nedlasgge to ask Eurem der vejede ea. 200 Pnnd 
Etnflet Halerne bliver nu indsends 
te eg indbringer hver 3 Kr. i Pres- 
mie. Den Stadt-, disle Tyr mel- 
lem Aar on Tag format-samt paa 
Fiskernes Gam, er ikle ringe. 

« 

Hund der lau passen en Kannst- 
kvaakdejer Niels Wen, Libaklen i 
Brenfted, hat en Ko, som maafle 
»for Aar og Tag siden« slngte et« 
« Tom. langt Singen Nu i For- 
7nmmer viste Epimet Fig med den 
Ipidfe Ende under Koens Bun. 
Man lod Dnrlceqen heute. Denno« 
krllasrcde imidlektid, at der itke var 
Inder at gøre end at lade Spigret 
Iasfere of sig selv, da Saat-et bebst 
lægtes inwendng som Spigeret 
"kred fremad. Forleden Dag tabte 
jenen foa Zeigt-ret, og dette er paa 
Forlangende overladt Dyrlcegen, der 
all gemme det fom en Kuriositet 
Wen det mærkelige synes dog at« 
neu-, at Koen under hele den Pro-T 
sess lmr befundet Tin aldeles vel. « 

Pan Kougemä 
Under ovenftcmende Titel er der 

mlig ndkommen paa Forfatterensz 
sotlag Strom Wis.) en Marions-« 
"ing of Sigm-d Folkestad, Præft i 
Ien nokske Ermon Den belendte 
wri·!-amerikans·ke Forfotter Walde- 
nat Agek siger otn Bogen bl. a: 

.Vi hat her en Digtsamling, focn 
sue-de hvad Spwg og Jndkxolk an- 

Iaar holder Maul medeemlandetQ « 

sogen im hol Fotfatteren og 
after i Omllag 50 Ets· 

Dulfi Luther-s Publ. Hissr. 

Dunst Mission-Gutsbes. 
— for — 

Hedninge og Israel-— . 
« 

M i s s i o n e n. 

Samlet as ,,Komiteen for de al- 
nindelige deentiskionsmsdet«, sum 
wimm- af Past. A. Busch, Bisses 
Flock, Past. T. Ltsstrup, Dr. wol. I. 
Radien, Grosserer Johs. Schuhen 
saftor Bild. Strensen oq Lie. Vol. 
Term. Udgivet of »Da dquste Ris- 
fionsfellkab«. 

Bogen indeholder 163 Mitsionss 
fange alfabetifk otdnede i to Ade-; 
sinqu l l. Dedningemisiiou. 

2. Israelsmission 
Ligeledes historifke Oplysninqn 

om Sangenes Oprindelie, vio. 
Trykt paa godt Papir. Meg- 

staerkt Omstag. Brit 15 cis. 
Pan Pariser qivei Rat-at- 
Dan. Luth- PubL could 

Mis- A. c. ZEHNER, REFOIW LEcTURER. 

T must do s couksgeous was-so who soo- on to the Unsinn-aqu- 
plstfokns tust-Ins more than seva cdnatanass ot s set-est Unun- 
uinqus System ln lass than ten Nest-« Ums tecta-ins on returns 
Urs. Zodnok ls a wem-n ok tbc Saum. shs Cldn't know antll Sne 

Ums to no qutto t- zsounk word-n thut t stlteo tatst-e m- s muss-un- 
Iqssdle person. Amt then sho man-les one. Now the ls s graut »- 

Msnt ist the ones country misa —the dolng away with somit-unt list-links 
sh- Is n memhor nk Um Nation-It Sack-Ostens Leu-m- uan la pro-nimmt 
It s tompmnw los-vorer. sho is deman with promoan Ihm Inn-» m ds- 
Iitd vix-lex stott- nnd national komm-nennt ask-tm vornimmt-Iz- uv they 
poktøln to the Insekt-Im of Korn-In sbe is known m- a sistiisiur und tm 

okstok of Ums non-or 

H. IUTHVEN UAcDONALD. cANAUIM SARITOIL 

Don-tolos- ot Cum-Cu. ti-« Is Umwqu Gunst-m sc Is- 
liokn satt Post-ed la the Ist-Muts wiss-einsah Ins wobst s 
most-er psn of U- nmut-m Muts-nun to m tritt Imle 

meet-s- 110 wogt s few month-· u »st- ok so aco ou s tout of Ida-tunc 
hol-IT seutlsml und Watte-. nnd Netz-when- tup In- ksica s Inst on- 
U0a. Ue was received by the wor- ot thut set-out mlm satt uns In 
same of the koste-c of Its koysl Islsros nnd konnte du«-. As l- uot so 
voll komm to Asdent-In Indien«-es Man-e do ds- tksvolod litt-h to 
this komm-y. so t- reu-ins bot-e km- summsk u s characqu tunc- 
an. nnd hi- coIILI will be om of Ibo mittpr »Am os this mit fest-. 

H 
UUTXIVUN MACDUNALD in lhv tin-»Hm dskltclls Of Wo 

s 

Aarsberetningm 

Msnigheder oq Prwfter. der end- 

nu ikke hat indfendt Befrilling paa 

Aarsberetningen 1911, bedes ind- 

sende faadan snarest muligt. 

Dan. Luth. Publ. Hause 

II LsusckIkL 
Dei hauste Vibelkelllabs M 

paa Judiapwit med ny Oberst-USE 
If det nye Museum indlnmdeu i 
Tvskland specielt for os i W 
blsdt conseldsbind. En set-W 
klemmt as holdbat Vog. 

Iris 8800 
Dau. Luth. Publ. Vousr. 


