
M 
UND « 

....—-.-—2x(:» spanner DRE- 

Høftkm 

Kan den endnn rcddes? 

Brug de bornsholmske 
Staffel 

Bogens Ebrckndcndc Zpørgsmaal 
et, strika »Kr. DgckzL af 26. Aug» 
hvokdan jkal det gaa med Hsften i 

det usædvanlige langvarige uftadige 
Vett. Tot er jo enorme Vækdier, 
der staat paa SpiL 

Vj Zhat hcnvendt os til en af de 
mest fremragende Landbrugsautoris 
teter for at faa en autentifk Udtalels 
se om Situationen- 

Vedkommende var ogfaa villig til 
at udiale fig, men dog tun paa 
Betjngclfe af, at hans Navn ikke 
blev ntwnt. Konsulenten nistelte- 

Matukligvis er det en kedelikkSis 
tuatiom men jeg tror dog ikke, at 

lestanden er værre, end det med 
en hurtig, heldig Forandking Lan 
blive en 

ganite god Holt enonu. 

Selvfslgelig bar Negnetx allere- 
de sdelagt en Del, og for hver 
Regnvejrsdag, vi saak endnu, gaar 
der mere med, men hvis der kommer 
en Bedring med det sammt-, og man 

taacr Tiden vol i Plat, kan man doq 
not fcm ftsrstc Parten af den gode 
Hist godt i Has, 

Men der mcm rigtjgnok pas-fes 
paa til det oberste Man bør pao 
den one Side ikke for-halte Tig, sau- 
ledes at man vcd førfte indtrufne 
Lejlighed mcd Opholdsvejr kører 
ind, selv om Afgrøden endnu like 
et wr, men paa den anden Side 
maa man heller ikke Fpilde en Ti- 
me, naar Kornet virleliq er tilpas 
tskt. Saa bar der Ihwnges i til det« 
yderite, og da bar hverken Hussbond 
eller Folkene lage Hensyn til, om 

det er ferdvanlig Fyraftenstid ellek 
ikke Man bør Mindre-, at der staat 
Millioner paa Svil 

Er Tøtveiret ikke lanavarig nok 
til at tnge al den tjenligc Swd ind, 
bør nmn endelig ikke glemme de 

Voraslzolmsskc Stoffe 
Der er endnu enlelte kloge Hode- 
der, der mensc, at de boncholmlte 
Stoffe blot giver untdvendig Tidss 
fpilde Mcn de wivlraadige kan jo 
dlot prøve engang, saa faar de not 
at le, III-ad de hornholmste Starke 
Mder. 

Wasser man godt paa, mener jeg 
lom sagt, at der kan reddes meget 
endtm 

Te fleste Steder hat man faaet 
Rnacn ; Hug, og det for ftøkfte 
Pattens Bei-kommende i ganste god 
Tilstand. Nagen Byg hat man vg- 
saa faaet hiern, men del meste staat 
jo udc endnu, ligesom Hamen 

Nodt er det jo, at Græsset staat 
godt, faa Kreatukerne Lan faa ki- 
gelig Græsning til hen paa Eiter- 
aarim og man derfor Lan 5pare paa 
Straafoderet Roerne tegner ogsaa« 
Mutterton Derimod bliver Kartofsl 
lerne ika fcerlig gode i Aar.« l Zum man set, er lldsiqterne dog 
altsaa ikke Taa holt merke endnu. ! 

kueksdens die-I- Dkd udtactes saldtI 
Barometret stinkt og de var nwppe 
nedssrevnkn før Hintlrn many aab- 
nede fine Zlufetz og Negnen sit-m- 
mede ned med en Voldfomhed, fom 
endoa i denne vaade Periode maa 

Ialdes ufædvanlig. 
Sau det set trisst ud for den rige 

Heft 

K.F.11.M’s Sommer-fest 

Tet var den 25. Aug. en as KI- 
U.M’s store Dage. Fokeningen hav- 
dcs indbudt til Sommer-fest, og er 

der nagen, der forstaar at holde 
Fest, da er det K.F.U.M. De unge 
Mcend oq Kvindety som havde taget! 
mod Jndsbndelsem maatte da ogsaa 
kegnes i Tusindvis. 

Festen indlededes med, at F. DJ 
Es Oriester spillede fta Taarnehz 
hvokovcr Dannebwm vaiede, hvors’ 
effer Getreuer Gunner Enqberg i 

Fgftfalen holdt et Fokedtag, fom 
than kaldte »Du-m oa Liv«. Este-r- 
dette Foredraq fang Fru E. Horne- 
wann noqu Sange Fru Horne- 
mann er stemfor nogen K.F.U. 
Mernes ,,egen« Konrertfangerindez 
man market straft, at der et gen- 
sidig For-staune Fruen bar i htj 

Grad de unges Lren og Hierter, 
og shun befindet Fig gaben-hart selv 
vcl over for dctte Pu«blsikucn. ; 

Senere gav K.F.U.M.s Sangerc 
cn Konrad og Pafwr O1f. Ricardl 
talte om ,,Vismarck, Goevhe og Lu- 
ther.« 

Festen flutxede med AjtenandagH 
i den flagfmyktede og illuminerede" 

YsGaard 
! E. i »Ak. DIE-L 

Stett Ftilnftsmtde i Odener 
Odcnse, 25. August. Det førftel 

Mode i jin Art i Odenie og i øvrigtj 
vsstnok det stcerkeste besøgte Midas 
der cndnu hat været holdt her i· 

--Bycn, fandt Sted i Eftermiddagi 
Det var et Mode for den kristne( Ungdomssag, og det var foransstaltet 
If den herværende Højstoleforening, 
K.F.U.M. ou K.F.U.K· i Fællesi 
scab. ( 

Modet holdtes paa Albanitortk— 

Flknens sftskste Tot-v ———, som var oms 

Itrent fyldt of Folc. Hsjfloleforenins 
Ichnis Formand, Pastor E. Koch i 
-Odenfe, bød Velkommen fra en 

"flagsmyklet, granllædt Taler-ital 
midt paa Torvet, og dereftcr talte 
Prassternc Qunstgcmkd og Wellejus 
i Odcnsc samt Hans Koch, Kot-en- 
hnvn. Undcsr Moder, der aabenedes 
og sluttedes med, at ·’-. Regimentsj 
Orte-her spillede natioimle Melosj 
diety blev der affungct flere Zalmisn 
oq Sange. Talente-, der blev hørtl 
med megen Opmærklombed vari gansfe korre, san at hele Msdet tun 
varede cn qod Times Tib. 

,,Jyll. Pun« 
l 

Ftelseus Herr har for 36,s)()() Kr( lesbt chndommcn Valbn meqadcs 
83, i Købcnsbavm !l1vor Herren i 

slere Aar link shaft Lokalrr. Endvis 
dere hat Heeren lobt Ejendommen 
Grnudwigsvej 17 for 12,«00 Kr. 
Tonne Ejondom 7kal nedrives og 
paa Grundon ilal der opfsres en 

km Vngni11q, Tom i Forbindelfe 
mcd Hærens Ejendom, Grundwigss 
vej m, skal anvendes til Uddannels 
fesklole for Hmens Officeretc 

Samtxdig hat Hirten folgt Efeu- 
dommen, Grundtvigsvej 21, for 
33,000 Kr. til Vygmester Anker 
Hugaard 

Den nye Uddannelfesskole bliiver 
wprette for det Bel-b, der kom ind 
ved Zalg crf Jubilcrumsemblemet 
for nogen Tid Tidm 

Fra de vestiudifke Ler. Stortk 

Ljendomstøb Paa St. Croix. KI- 
«ben«havn, 28. Aug. Et Dionsortiunh 
der iblandt iine Medlemmer tceller« 
Etatsraad H. N. Andekfem Direk-! 
tsr Carl Lachmann og Grosferer 
Holger Peterfem hat i disfc Dage 
købt de de det amerikanste Firma 
Ward-am Brothers« tikhørende 
Ejendommc paa St· Croic for 185,- 
000 amerikanike Dollars «5.()3,750. 
vKr.). 

De fahre Ejondomnns med tilhss 
rende Z!1fkerfabrik, der udgør det 

størftc Plantagckomplex paa Øen, 
idot de bar est Arral af ca. Woo- 

Hektoren ovcrgaar derved i dansk 
WORK-esse 

sionfortict agtcr rftcr Forlndcns 
de at anvende et meqet bewdeligt 
Vol-b for at fvrbcdre Landbnmet 
paa Ejendommene. og sammrnholdt 
mcd Planetne om Zt. Thotnas’ 
Havn afgiver det nu afsluttede Kssd 
et Bevis for, hvor alvorligt der ar- 

bcsjdes for at ophjælspe de vestindiske 
Pet. 

til-te Ejendomme hat hidtil 
værct bestyret af Kaptain Blatt- 
wood. 

»Stote VIllemosesaarM denkst 
Den gamle Bondegaard »Staa- 
Vøllcmo7egoard«, der indtil den 27. 

Aug. var beliggende paa Bism- 
bjem Hospitals Grund, er totalt 
nedbrændt. Jlden opftod om For- 
middagen ved 91-2-Tiden i Gauk- 
dens vestlige Fle og bredte fig meb 
riivende Fakt til samtlige 4 Længer. 
Uaatet Brandvæfenet var mjdt med 
Dampsprsth en Tender og en Sti-« 
ge, lykkedes det kkke at reddc Gauk- 
den« 

Den gamle Guard, der tillhsrte 
Wmunem sblev benyttet til Mar-. 
ketenderi og Folkøstue for de mange 

»Arbejdere, der er bcskæftiget paa 
Bispedjerg HospitaL 

Da Jlden havde raset et Var 
Timer, shavde den kun levnet nogle 
Murrester og en rygende Tomt. 

De tjmte for mcget. Murersveni 
chnes Fagforening i Nyføbing Mors 
Iher paa en ekstraordincer General- 
fnrsamling ekskluderet » af sineMedi 
lemmer, fordi de hat« arbejdet paa 
frivillig Akkord hos Murermesster 
N. P. Nielfm 

De 9 ekskluderede Murere bar, 
efter hvad der meddeles »Mors 
Ilv.«, genuemsnitlig i Sommer tjent 
et Par Kroner mere end deres Kam- 
memter. Herover er disse bkeven 

,(1nntme, ou for at bævne sig har de 
ekskluderet de 9 Akbejdere 

,,De 9« vil imidlertid ikke lade 

Ijjg kujonere, og de hævder, at deres 
;-Handlemaade er fuldt «for5varlig- 
Iidct der ikke ftaar noget i Priskus 
Ranken om frivillig Akkord· 
! Asssløret Windes-merkte J Gaar 

HEftermiddags den 25. Aug. afslsres 
Ides paa Ast-je ved Hurup, i Oder- 
wækelTe of m. 1500 Menneskek, en 

stor fmuk Mindest-m for afdøde 
zLandstingsmand Kristensen-Hurwp. 
;Talcr holdtes af Landstingsmand 
Nygart og Folketingsmand Kierkes 
»aard. J Stenen er KristenjensHus 
nips Billedcs jndshugget og under 
Navnet stam- »'Trofa«st i Arbejdet. 
lNejft af Venftre i s. Landstings- 
Jkkcds.« 
i 

» Tyttebasrhøstem Karup 28. Aug. 
UTvttebærhssten er nu begyndt paa 
-Alhcden. Den tegner godt i Aar, 
mcsn Modninaen finkcs af Regu- 
veirvt og det manglcsnde Solskin. 
Plukninacn beforges af Koner og 
Vørn og gasmle Mæ11d, sauledes at 
man ksbvr Dagkort cller plukker 
»ti! Hælvt" med Eiernex hver Port 
faar det Halve ckf Udsbyttet, idet He- 
den ikke lustigen-, saadan fom tid- 
liqere, betragtos som »til fælles 
Vodftc«, 

Der kan i gode Aar tjcnes en 

and Taaløm op til 20 Kr. en en- 

kelt Dag. 
Det er interessant en faadan Tag 

at Te den ellcrs enfomme Hcde som 
holt oversaact nnsd de mange for- 
skcllige Menncffer idct Falk endog 
tommer langvch fka dertil paa flere 
Tage-Z- -Qphold. Henad Aftcnstid 
kommer saa Købmanden fra Kot-up 
korende med sin store Arbejdsfjedcts 
vogn og Tecimalvwgten, og rundt 
om fra strømmer Plukkernc ind til 
de foerclliqc Stationer med deres 

sidft fyldte Aurve og Spande. Nu 
vcjcss der, tømmes i Vogncn og nd- 
bcstalcs Montetk Priscrne er i Neg- 
lcsn en Stieg Ørc Pundet, dotierende 
eftek Aarets Hst i Aar under 
Middelprifen. 

Derefter gaar det hjcmad med 

Sang og Lystigshcd. Alle, der kan 
·l)a-ngc paa Vognm faar i Reglen 
Lov at køre med, «hvis den ikke i For- 
vcjcn er bleven toppende fuld af 
de køde Bær. Tet er færlig Smaas 
"børnems, der er jtoltc ovenpaa en 

snadan Tag. Te har maafte her 
sfor førstc Gang selv tjent ,,en 

Stilling«, og det er for dem more 

end en Tollar for os widre. 
Miltcr i »Jyll· Pst.« 

Flsdcekøvott til Tyfkland. J 
»Fyns Tid.«' oplyses, at 8 vestfyns 
slc Mcjericr i Halvanrsperioden l. 

Januar til l. Juli hat eksportci 
rot l,59l,:3lsl Pd. Fløde, lwornf 
der paa den tyslc Kerneftation »Zw- 
ma« ck fcknct lili3,767 -Pd. ZMML 

Mojcsrierne har i Halvaarets Løv 
opnaaet en Gennemfnitspris as 
115,—17 Ørc pr. Pd. Smør aller 
5 Øre pr. Pd. over den danfke 
Prisltatlftiks Mi-ddeltal. Det bli- 
ver en lmnk Efstrafoxtjeneste af 
35,037 Kr. J drt foregaaende 
Halt-gar opnaaedes 7 Øre pr. Pd. 
over Prissiatisstlfkcns Middeltal, san 
de 8 Meferier hat fra 17. August 
1911 til l. Juli l9l2 indkaösekel 
en Zum af 66,19-5 Kr. over Pris- 
statjstilkcns Mlddeltal 

De smaa Stalle. »F Thifted 
Amtstidcnde« lkriver Jens Larlen, 
Østerbabkvm Thistew 

,,Hvem der vil shave lit Korn godt 
biet-get i dette wnlkelige Histvejr. 
stal bare leette det i lmaa Staffe, 
laa snart det er nogenlunde tsrt 
udvendig. En saadan Stak kon 
itaa i Manne-der uden at tage Ska- 
de, lelv under del uqunstiqste Befr, 
jeg« ved det af mange Aars Erfa- 

l 

ring. Er der nogcm der ønskcr min 
Hjaslxn san qør jcsg det med Fornøjs 
el’"e, det koste-r ikkc noxwt«. 

., Pettolcumsmonopol paa Island- 
«Altinaet bar vedtaget at bemyudige 
Ellkimäteren til at indføre Petmleumss 

.monopol for et Tidsrum af indtil 
5 Aar« enten ved JmPort og Salg 
.for Landskasscnss Negning. eller 

.ved at overdraqe Euerettcn her-til 
ktil private Personer oq indenliaudske 
—Sels«kasber. 

Dieselmototsskibenr. Til Bur- 

Hneistcr E Wain indløber der i 

isFølgc ».B ;T.« ftadig fra Udlandet 
«Forcf«pørgsler om DieselmotoriSkiH 
jsbemn og flere Nhederier hat fendtH 
-Rc-pmssentanter hertil for at fors 
«handle om Kijb of Skibe. Der That 
fault-des i den seneke Tid været 

sfsørt Forbandlängcsr am et Motor- 
skib til Norqe og et til Østerrig; 
men foreløbig kan Burmeiifter vF- 
Wain ikke paatage fig Bygning af 
noaet nyt Motorfkib før 1914· 

Tct kabcnhavnskc Kirkefond bar 
afsluttet Regnfkabet over Jndfakni 

linacsn St. Bedcdag i alle Landots 
Käfer- Jndtasgten er ftørre end 
nagen Sinde tidligere, nembjg over 
41,000 Kr. 

Kortspillet paa Kitkegaatdetr. Et 
Par Vondefangeke udplyndrede, som 
man erindrer, for noan Tid siden 
en Mund fka Muls, der var kommen 
til Anrbus med Penge vaa Lom- 
men, for ca. 800 Kr» fom de ,,vandt« 
ved et Ilag Koth de fik arrangereti under Sørqepilene voa den gamle 
Mittwocird For en Uges Tid siden4 
den 28. Aug. blev den ene af Røij 
vorne fanget i siøbenhavn og sendt' 
til Anrh118, on sent-re hor den andenl 
lidt "mnme Skæbne Hnn blev ta-; 
got i Cirkns Ciiniscslli i Mondan 
Aften den 25. Aug. I 

Et vanskeligt Tsrvcaar. Lenz 
vaade Sommer hat i Aar gjort 
Tørvobjergningen overordentlig dan- 

skelig. Te fleste Tørv, der er kom-. 
men i Hass, har tage: nie-gen Skade 
af Regnen, og de, der vedblivende 
staar i Moscn, blivcr naturligvis 
ikke dedw Folc, der hoc benyts 
tet but usmdige Lsøswejr til Tat-ve- 
kørjeL hat mantte opgive det, sor- 
di der var en rcn Umuligshed at 

fcerdes i Most-tue med Heft og Vogn. 
J chrholt Muse ved Arden staar 
fauledes i Følge »Hoka Av.« ca. 

2 Mill. Tørv under Band. 

Et fatligt Spring. Nogle lsøgs 
agtige Frumtimmer og deres Ka- 
valleker sad Ratten til 27, Aug. i 
en Lejliqhed paa Etudsgade i Alar- 

hus og drak med hinandenz du- sp- 
stod under Gildet Zkændcki, sog det 
udartcde til et Zlagsttkad. under 
shvilket en af Kvinderne sm spvste 
Sal sprang ncd paa s3.--·.·.:, hvor 
hun blev liggende, i::: :1 Politiet 
fandt shendc og fik VI .- J forbundet 
og kørt paa Kommxs .)ospitalet. Et 
af Mandfolkene, des Lpavde faaet en 

dyb Flænqe ved .’ca««·eroden, maatte 
liqcledes til La;-.-. 

— 

Eis straftkml Zum Vom-J paa, at 
M- endnn ·.·."-:k- Kraft i Nordens- 
:I.I«’a-nd, ask-us »Veile A. Folkebl.«, 
a: Aljtp i: .uand Nicle mt1tdsen, 
Vindin 1LHnd, der den LI. September 
snld2- III Aar, for-leben med Lel ins-Ied- 2 Trauer Nim, og det endda- 
t« s usmmeliq bafket Ter1·am. 

Endvjdere lan anføres, at Kund- 
Ten i de sidste Par Aar bar mddet 
11·- foy Land Skov, saaledeö at 
der nu i Aar vaa Jorden staar kraf- 
tiq Havre 

De lyntamte Soldaten Af de to 
Soldaten der under det ftcerke Uveir 
i Begyndelsen af Juli Maaned kam- 

tes af Lynet under Øvelserne paa 
Erercerpladlen i Vi»borg, 5ones den 
ene, N. P. Jenfen fra Darum, i 

Falge »Vib. St. Fallele at vcere 

llusppet sanfer uden Men, medens 
den anden, K· Larsen fka Thorum 
ved Roglm bar faaet et rimeliavis 
ufowinsdeligt Nervechock: han er 

bleven lasset-et og vll sikkekt faa 
Jnvalidltetssunderlwttelle 

En Bigamist. Aalbokg, 22. Au- 
gust. St Polaspaty Joseph Tusziws 
fki og Marmnne Maila, der arbei- 

»dede paa Maribo Ladeqaard og i 
April quned htev vix-de i Wem 
Kirke i Mut-ihm er i Dag anholdt 

»der af Statdpolitiet Partei var flyas 
tet fta Lolland her til, fordi det var 
bleven ople1, at Manden bavde Hu- 
th oa to Born i Polen. De vil nu 

blive lendt til Markt-a 

kais-er 
« 

Eusseges 
- 

II sujsi no. IV iS(«(ns-i1t. 

Unndervjsnivg i alle almjnde- 

like Skolekag. 
specielt Kur-us i Bogkøring. 
Speeielt Kur-us i stenugrakj 

os Mukinskrikt. 
Engelsl- kor Indvandrede. 

(Dng og Akten Kur-sus.) 
Musik. 

(Violio, Piano og Sang.) 

Miskcanssk Tegning. 
( Akten Kannle 

l’cjs,!ervisning i ROHIDL 
l’11(le«1-visnjng i dmk spro- 

0g l.jt.temtuk. 

IVorssdrag at« slmindeljk II- 
tenssse 

Gymnastik 

skoleaaret aabner den Z. septemhek 
Undervisning er kra sk2.00 til 8600 for like Ugsr. 
Kost og Værelse er 814·00 for ist-e Ugen 
Luther College et- en kristeljg skole og sl Uvdots 

vjsning er grundig og møder Tjdens Kris. 
Pot- vjdere 0plysning, Skkiv til 

LUTEZK Col-LICE, Rat-ine, Wis. 

Ell( Horn High schmä 
-LN l) (-’- ()I IJFJCJIIJ 

Eftekaatsterminen begyndck den l. Oktober 1912. 

Grundig llndervisning rillmdcs i følgcsnde Jlfdelingeu 
Not-mal Coutfe for llddannelse as ,,t(«c1cbcrs3« i »public Schools«. 
Parochinl Cum-sc for llddannelse til Lærcrgerning i danske Reli- 

gionsskolet 
Academie Coutfe forbcreder til 1111i1eritctcsr. 
Prepqratory Coutse forbereder til de andre Afdelinger. 
Commercial Dem. givek praktist Vog«før.ng. 
Afdelinger for Begyndcre i Engelfk giver særlig Undekvisning til 

indvandtede unqe Mænd og Kvinder. 
Stolen hat nye Bygninger opførte 191(), mode-me indrettet 

med Lys, Verme, Badeværelfer etc. 

Betaling er 81800 per 4 Uger. 
Jndmeldelfer modtnges, og nasrmcre Oplysning gives af 

Forftansderen A. P. Zahl, Elk Horn, Ja. 
Katalog fendes frit paa Forlangende. 

Ungdomsfkolen i Solvang, Saum Batbara Es» Califotuia, 
aabner sit andet Skoleaar for unge, danskwerikan·fke Mæwd oq 
Kvinder l. November 1912. Skalen slutter 19. Marts. 1913. Un- 
dervisning i de almindelige Skolcfag paa Dansk og Engelsf. Dag- 
figc Fotcdrqg over historifke og litterære Emmsn Ha n dels sag, 
Konfirmationsforberedelse, Musik, Haands 
arbejde. J Solvang er der et herligt Klima, og Omegnen er 

vidunderlig stan. 
G Dollars om llgen for Opbnld og Ilndcrvisning. Skriv ef- 

ter Katalog! B. Nordentoft, Forstander. 
Solvang, Santa Barbara Co» Cal. 

Lave Takster 
paa gknncmgaacnde Billcttcr direkte fta Danmark, 

Notar og Evektig med den nye 

Norgc - Amerika - Mexico Linics 
tre nnc Tasnvckc 

.,Tcxas«, »Norcgna« og »Mcxicauo«. 

Tanifh Luth. Publ. Hause, 
Lokal Agcntur, 

Blair, Nebraska. 
w------------ ----------------------------------« 
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NORDISK KONVERSATIONS · 

LEKSIKON 
ludoboldondo Porklsring over viktjss Nsm costs-Inst 

os Vogt-oben som kotekommek ander Mk o- i sinnt-. 
sdio Udktvs, mod supplement- 

Tilummes onst W siclst indb. i s III-III II W 
M and brav bæderryg og Hist-geh ok Titel i ctlc 

II m QUOQ 

Dorfe tomsjnljso VIII-h bit- ikke unso- i nost- MI It 
danke vllsk nor-to Esset-, nut- dst m tu- tok s- mä- 
Pkis. schaust ists VII-tot tot NOT 

VMI Uns PUBL. sollt-, 
III-, Its-. 


