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6 Mennefket dtæbt ved Mine- 
fpmngning. «Leinvig, s. Septbr. 
Ved en Minesprasngning paa Tim- 
borøn i Eftermiddags er 6 Per- 
soner blevet drwbt, og flere smenes 
at være kommet til Stabe Der er 

retvireret Læge oa Fovbindgstofs 
irr fm Lenmig. 

« 

Om Mneeksplossisosnen M Stran- 
den udfor Tbyborsn meddeles fil- 
gcsnde nærntkre Enteltlnsdcn 

Ved Stwtidsen passen-de « Fi- 
lkcsre fra Essbjemknsttere ad Stran- 
dcsn vvd Timborøm lwor der liqng 
en Del ilanddnsvne Miner. Eiter 
at have.-pctsiervt en as bis-sc- ch 
de sia til at anders-ge den fol- 
gende, lworved Mitten bragtcs til 
at old-Modena Alle MS Fiskcre bleu 
drmbt, de fis-n sdødcs paa Steh-It, 
den first-te- dødcs ftmks often 

En invendls Mand, sont ftod m. 

100 Meter im Minon, oq sont 
raubt-c til dom, nt de ftulde liolde 
sia im Minori, blev lmavdt sum-et 
og sent-ro med Ekitmtoa fort til 

Linnvia Engebus i megcst lidende 
Tilitand. 

De omkonine or: Froderit Fer- 
dinand Drittel Ewiva Gnndc 
Lanridicsm Sonderbo, Fano: No 
btsrt Jvnimn Esbiem: Tons Vrcin 
holt Nnderlom Frodcsriksbavnzckarl 
Etwas-d Nimm Rats-Wissen Es- 

bfora, oq Peter Anton Peter-sein 
Essbivrq. Ton innre-do csr »Wi«lmrdt 
Cliriftcsnfcsn im Stehn. 

Alle de Omkomno Var unqu Men- 
ncsiker, der var pna Vcsi til Ess- 

bicm, bvor de bavde Plads om 

Vor-d mm iire i Esbivm life-unne- 
lmrcsndcs Kutten-c 

T »Sild ck godt«. J Millelofc tu 

Hitndrftcsd indknm Wandeln- ifl. 
»Mit Kil. An« iurledcu Tinde 
mod nimct riqe Eildrladninqcsin Til 
Hundva indkoin m. 100,000 "Ed 
Silb, disk nf Elst-»s:!rtørorins listaltiss 
med H- —15 Nr pr. Bd. Til Nil- 
leslcsie kom Banden-e ind tin-d mit-— 
»Im Ol lwet Der niknvs inlt vcm 

den one Dem at »Da-re indkmnmist 
m. 300,000 Bd. 

Toldkontrollsr Korb ndtalcn at 
ban i de 24 Aar, lmn lim- boet i 
Mlleleie, ikke slmr let ist lau rjgt 
Sildcfsifkeri 

Petri-leimt i Nil-e. El Rmte lnwi 
di- fortalt, at der ven- fundet en Pe- 
ttolcnmsaare i on Købnmndskaslder 
i Nibcn J sden Anledning oplyfcr 
»Mit-e Ztiitåsth at dot for icm svidt 

bar fin Nisgtiqlnsd sont nt der nn- 

dcsr visse For-hold stigcr enthrole 
umgagtia Vasdith km qennens lsn 

and i den mwnte Kirslder. 

Vcsboerms i chndonnnen lmr i 

ilvrc Aar klaget over Petrolenmsi 
frank ira Geldeer hvor der ikke 
bar værcst on Flaslis Petroleum i 

do sidfte 10 Arn-. 
For-leben, da Hnindvandet pan 

Grund as stærke Regnskyl atter blev 

wessenva i Kaslderem blev Sagen 
under-spat, oq det viitk iia da, at der 

vaa Vande ilød en defte, der 

lignodc Petrolmms Man stumme- 
de i Daacns Lob m· 200 Liter op 
as demu- «Vædskc, der oifte sig uds 
man-liest limndlmn og sont blev ksbt 
sur 50 Llw Ur. Liter. Vasdflcsn or 

amnqnl og more olivaatig end Ve- 
tksolisnnt « 

Tqutoikatteu. Illu- nmndliao og 

winidelige Arbcsjdere im Obels To-! 
batdfabrit i Llalborg standiedc for- 
kodlsn Eitcrmiddag Arm-weh og 

sdrog III-ed Zanglor on Falter gen- 
insm »Hm-n til Ilrvpidisrmsgs Forsam 
lingsliyxininzh imm- dlsr bllsv holdt 

Juli-r og schmal-l on Resolution 
iinod TolmksiknttmL J Resolutio- 
nlsn trennt-des inld Erftntning til de 

til-d Veffatningscn music- Stirbt-idem 

Stknkct danft Stil-. t; Mond um- 

knninc-. lldcnrigiministvtiet nicddo 
ler: Fil. Telearam im det danitr 
Grilmdtskali E London ist« Varkitibcl 

«Elsa« as Ksbmliaom der var pcn 

Reife fra Penart til Kurs-r incd 

Kul, sasntet i den engelsde Kaval. 
Kwptaincn on Z at Lkeskutningcn ci· 

teddede og landfat i Qui-engsan 
Rølqonsde Saum-nd or drukncdc: 

Danskerne Johannes adlen oq Pse- 
dlsr Podcsrscm Even ernc Niels 

Benathn ou Arvid Hiilem samt Fin- 
msn Anton Mut-Zion 

Plan-tagen der giver 40 sy« 100 

M. Bed en Wuerwlforiambing 

iokcedeu si Klaaiby og Sdr. Fqkapi 
Plantager vedtoges det ifl. ,,-Ribe 
.Stiftstid.« at Metale i Udlyytte 
til Aktioncererne 40 pCt fra Klau- 

W og 190 pCt. fra Sdr.sziucupl 
Plantagem hvilken iidste allerede 

· 

for nogle Aar «sideu gav 10 pCti 
Udbytte. Som man fer, kan der alt-i 
faa ogsaa blive Udbytte af disse. 
Plattstningsforatagender, der oiprinsl 
delig, i 1880—81, er paabegyndti 
sont reut nationale -Foretage11sder.l 

Hvad Hat-et afgivet. Aldrig Ockr1 
der langs Kystsen liggct Miner i saal 
stort Antal som i disfc Dage (10.f 
Beut-) Saalech or der alene langes 

IlHolsmslands Klit ilanddrevet over 

I480, deraf sde 32 Syd for Hvisdex .--ande. ——— Du Havct i sGaar blen- 

Irtzligt kunde man paa sine Ztedch 
tax Fiysten oer et Flertal af Wink-H 
its-sit Stir» der var løsrevne fra: 

idem-s Fort-Inbrunst og dkeo medl 
ist«-muten — 

Et Lig er insddrevct ucd Biene-( 
;gaard, et audct ocsd Aargab; -—· 

;l)c-gge Var liggct lasnge i Havet ogi 
er del-for mcgct 1nedtctgnc. i 

« ( 
i «— De internetede tyske Matinefol-» 

ldatct oil iil. »Ft)ns-Zid.« riiitclig-« 
»vi—5 blive ausbragt paa Køng Højs 

Floh-. Oberst Namming og Overinsi 
«tr-ndent Colding -l)ar bvfct Lokalitc-« 

Ltcrncy og der er opnaaet Enigl)cdl; 
nmä Furstandcr Kirlcqmird om Be-] 

«tcu-gclscrne· i 
i Da alle Marinefoldsaterue jtkej 

stau iaa Pladö i sislve Bygitittgeik,! 
Jital der opførcs 8 Barakker i Haiz 
um. Dis-sc stal vaer iasrdige i Bis-I 

ilnst ai xz Wer, og Wen-es at olllcl 
lkoste 10,00() Kr. J Omegncn ital 

der ffaiirsszs linarter til Vagtmandz 
;it«.il)rt, ca. W Man-d. Zagen tan: 
sdozi ttlc cndnu Votragth iom ende- 

ZU aiqjort 
I 
s Ema-set ilsikl af en Tyr. En75; 

sper Neigt-eh Mars Christian Nil-H 
ladscm der tjente liosz Brot-richter 
wrttiæt i Wollt-, blev forleden Lor- 

dag Uftermiddog, da l)an vilde traski 
tu ou Tor bit-m fka Markt-m stan- 
,1-.-t im alvorligt, at Brustkassen 
music-U og gmn lort cfter døde 

Brendfklssiltatioaekingen i Aar-l 
tin-. Aarhuö Kommunes Btæudfelös 
udvalg Inster —- med en eventuel 
Natiomsring tfor Øjc —- en Optis- 
rvlfc ooer, lwor inseget Brændfel«der 
i Winter Tkal bruges til Forrctpin 

mer, Kontorlokaleh Laste, private 
IZsolotJ ltliniktek og Hirten samt 
itilCeutralvarmeanlæg i Bevor-liegs- 
Yog Farretujngsejsendouttitc. 

H Etolebsku i Unttossclmnrkernr. 
«-Lwrriikj,12. September Ved et 

Plameaolsncødc i Hjørriug frem- 

jsatte Konsulent Calundau den Plan, 

tat Trenge og Pigcr fra Borgerito 
lens ældste Klasse-r til Este-waret 

istulde tyave »Von til at tage ud til 

»de starre sGaarde for at imule nat 

Jtoflcr after NorthfeloptagningIsMæ 
ifkincrns da dctte Arbejdc lich fsaa 
isodt kan udfsørcs af Born iom as 
note-ne De still-de have en god Dag- 
løn og coenituelt ihaoc Kaktoflisr for 
Pcugene. 

Tor nodsatves et U·dvalg, sont nu 

forwale niod Stolenutoritcterue 
out Zagen. 

Fsolkekøttku i Mundes-T Wanders- 

12. September I nasstc Uge aasvneid 

Ort iørste tonnmmalc Folkekøkfvn i 

Wunders-. Der tun looeres 1000 

Portiaomsr Mad ont Lagert, og to 

Retter lustor -l() Orc. Iil Bester 

iude er antaget tidligore Øtono 
sma ucd Llalvom Nummeme Fri. 

Etndgbierg. 

De private Haudelølppjstoler i Inl- 
laud. Vostyrelien for Centralorga 

nifationcn ai Tomilämndieriormin-" 
ger i szlland nodtoa paa et Mødc 

den T. Sept. i Aarlmd at opferte 
en Handelcsftolisimisd til Zitøtte vor 

de tre private Handelslmfitoler 1 

Jylland: den iudstis Hondolslløjito 
le i Ilarlmsz pmtvktorsccs sont bete-not 

as Forenikmcu af hydikscs Handels- 

foreninqer. Fondens Midler ital 

vassentlig anvtsndes til Støtte for 

Ell-vor paa disfe Stolen-, dog 
knn mandlixus Vutidslmndelslasrlitme 
hvorvets Elovantallot formentlia kan 

for-gos. «Endv-idcsre fksnl Fort-den 
ftøtte de fankaldto -On9dmxskttrius 
for -Landla·rliiiav, og der tan value- 
om Forholsdoms stuldc sum- det upd- 

-t7endlgt, ydcs Skolsrncs direkte Ztøts 

te. Til at admiuiitrere Fanden 

n 

valgtes et Skolendva«Ig, bostaaensd 
as Købmændene Carl Laursen 

H 

e 

i 
Aarhus, Chr. J. F. Schrøder i 
Aal-barg og O. K. Wseiss i Aars. 

Hasselnjddcrnr. Det er mange 
Aar sisden, der ihar sværet saa man- 

ge Hasselnødder sont si Aar. Bu- 
stene ongner ligsesrsem as lFrugt, 
skriver »Beste A. Iowa-bGC Klasse-r 
mied F4——5 i hver. Des-merke 
gsaar det i Aar som altid, at Nødsl 
sderne kan itke saa Lov til at sidde 
i Fred, til de bliver modne. Vor-! 
nsene —— og Andre maaske med —I 
bogsynsder allerede i August at gøte 
Jndhug spaa dem, stønt de føksti 
bliver ordentlig tnodne, sasa de kais 
slippe Haserne ved Miktelssdagstide.’ 
Et riigt ssjiøddeaar skal ester ældre" 
Volks lldsagn give tidlig og stveng’ 
Vintet l 

i 
To Tredicdele as Flaaden tell-t.i 

Eobjerig, 7. September. .Da111ps«kib-J-» 
selsfabet »Ves1erhavet« i Esbjekgs 
var sør strigen et as Lan-det- sur-; 
sie Danuoskihsselstaber. Nu er det» 
blevet et as de iiiitidste. Der er 

netnlig intet Selstab, den tystte 
Ilsllaaddkrig er gaaet saa -l)aardtud 
over sum dette, idet over Halvdelen 
as Zelskabetsz Flaade er minesprængt 
eller -torpederet. Medens der for 
zirigen var en Handelsslaade paal 
ZU- -t() Ziilny er der tin kun 12 

tillsage Zelstavet bar i de tre Aar 
niiswt ca. 25 Ztibe 

En FastnaldersGram Hjørring, 
September For et Par Dage 

siden opdagedes der oed Gravning 
ester Ver en Qldtidsgrau paa Chri 
stian Weisen-I Eisendom Zigtenborg 
i llgilt. Der er sendt Meddelelse 
til Nationalinuseet, og Grauen vil 
ikte blioe rørt for ester Ordre dersra 
Tandtæge Uøiiborg-Fsriis, der som 
Reprassentant sor Hjiørring Museum- 
lsar beset Fundet niener, at Gra- 
sven stammer fra Zernalderen 

H U. 

lirigtig Sklvaugivclse. United, 
U. September. En nasringcsdris 
vensde Vor-get i Thi«sted, der ved 

nrigtig Zelvangivelse havde und- 
draget sig en Dei as sin Statis- 
pligt, er indgaaet paa soruden sdet 

biesoegne ·:Z«k(rtstebel-b, ca. 1s100 Kr» 
at betale en Bade til Thisted Kom- 
mune paa 5000 Kr. sBsyraadet 
sanktionerede i Aste-Z ester Digningsss 
konnnigsianens destilliing denneAss 
gørelse. Monden hat tillige maats 
tot betale en Bøde til Statskassen.’ 

Dnr MergeL Viert-inger Mier 
gelselstab lmode sorleden etstra Ges- 
neralsorsamling i Anledning as 

Etandiznsing as Mergeludkørslen paa 
Grund as Vrckndtselets Fordyrelie 
Der sortesJ isl. «Hol). Av.« en laensEi 
geke zorlsandling, der resulterede i, 
at Forsainlingen vedtog med over, 
50 Ztennner, at de oilde lyane 
Mel-get Prisen ldlioer 40 Kr. pr. 
Kbksvih » s 

En Gavc til Hist-ring. Hjør1«iiig,· 
T. September. Direktor for Dunst. 
Produktsorening i Iwbenhaon Cza- 
nie- Meyer, der i sin llngdoni i 

nogle Aar lim- opisoldt sig i Hinr- 
ring, nar skasntet Vyen ti kunst-: 
nerist ndsøkte Bænke til Anbrin« 
gelse i det tonnnnnale Anlwg »Juki 
nielnnden«. 

Zmuglekgodo under Hammerqu 
Vanian T. Zenit-more Z Nun 

aflwldteki i Vanier en :Ilnt’1i.-( 
unei- tonsiskerc EmnglergodT Flut 
tionen indbmgte ca. 23500 dir. Terz« 
sonnt-es m. a. m. Hunn- Zwei-J 
Haandswbm sont der var Uild Ei ; 
tsekspørgsel eilen saa de git do 

nieget tmie Prisci- 

En Gavr. Kotigen og Dronnin 

gen liar den 7. September i Iln 
» 

lednina as Hm Axiksdagen for 

Tronning Loniiesi Fødsel skasnset 
T«intonicsieitist-elfen en Waise Wa 

Man Kr. 

i 
Tode-satt Kannnerjiintser, fortni- 

Kapt. i Livgarden J. V. B. Takt-. 

lerisp er eiter langsTisdsJ handle-Es 
Zugdom afgaaet vod Boden, W« 

Aar gl· 
« 

—- Flbo For-standest for lForiko i 

loseminariset, Beile-, N. J. Halm er« 
aigaaet oed Doden i sit Hjom is 
Køheutmmn kamt ai et -.Ijerteslag,s 
79 Aar gl. 

— Kahn-and P. Schrot-org Klage 
er afgaaet ved Boden, 61 Aar al. 
Den asdzde var bl. a. Form-and 
for Køge Handelssorenstna 

—- Mandsthingsmand Oderer- 
sagsører Poul Rasmusen er død 
ester en Operation for Blindtarnls- 
data-n-delfe, 48 Aar gl. Han var 

Foltethingsniand for Nanderskreds 
sen 1901——1906 og yavde sra 1910 
Sande i lLandsthin-get. Fra 1909 
var yan Medlem af Københavns 
Borgerriepræfentatsion 

’-—— Fabrikant C. Rain, Hasse- 
risI Ued A·all)org, er asgsasaet ved 
Døden, 78 Aar gl. Den asdøde var 

slstrnnsdlcegger af E. Rafns Fabrik- 
ter i :ll-alborg. 

Aalbotg kan ingen Kartofler sau. 
Eiter lwad ,,Aalb. Venstrebl.« med- 
deler, shsar Velfærsdsudvalget i Aal- 
barg Inaattet opgive at staffe de 
25,0()0 Tdr. Kartofler, som Bycn 
stnlsde sitres. Grunden hertil er; 
Pris«en, 7—-8 Kr. pr. Td. sorteredej 
startoslen Kardaffelmelsfabriterne 
give-r det samsrne for usorterede Kur-! 
toslex. Der er nu sket Jndbereti 
ning til Ministeriet am, at man er« 
nde as Stand til at skasfe Kur-» 
teilen 

Isok 3000 Kr. Viu konfiskckct.’ 
Lin susenst Vinagent, Jønsfom toml 
ior en Tid isiden til Køben.havn,! 
«nnor han foretog betydelige Op-: 
tnb us Vin, og det var hans Mesf 
ning, at ban oilde se at faa Vinenl 
unerført til sthrrix1. Han lod denl 
tmppe i Fade, lmorefter -l)-an lod 
disk-se transportere til Banden i 

dsavnegade IHer blen han imidlertid 
gjurt sbetendt nied, at det itte tun- 
de lade sig aøre at faa Binsen nd 
as Landet, na- baade l)an oa«Parti«i-t 
lilen iørt til Danibuset 

Or. Jønszson toni strats i For-Om- 
lnw ASsessor Therap, der lnirtigt 
sit Zagen tlarlagt, og Affæren erd- 
nedes ifl. »B. T.« paa den Maa- 

de, at Vinpaatiet blev tonsifteret. 
og Or. Jøntzson fit derefter ELov 
at rejse ll)jekn. 

« 

Dr manqc Miner. Egibjerg, 7. 

September Ester den voldionnne 
Ztovni er »der paa Vesttysten dre- 
vet man-ge Lig og Miit-er i Land 
Paa Strwtningen fra Blaanaiids- 
lnit til Fan- er i de sidste Dage 
inddrevet 5 lLig as Fistere eller 
Marinenn Miniøverne har saaset 
trennt- :licesten lwer Dem lyder der 

masgtige Drtn fta Miner,· der 
«fproenges. »Deinen-e er saa tkaftige, 
at Vinduerne i Esbjerg tlirver og 
Oniene kostet 

Mcke Protest mod Tobak-stumm 
Odenfe, T. Sei-Mc Ca. 300 

ICsigcw og Tobatsarbejdere forlod 
i Waar Eftsermiddags ved 4sTiden 
deresd Llrbejdsspladser og drog i 

War i Procession til »Foltet—:s 
Qui-", lnwr de enstenunigt vedtog 

en klieiolutiom l)-oori srenisærtesz 
en starp Protest niod Todatsftatten 
og incod, at Regt-ringen itte liar 

tagt-I Forbundets Reprcefentanter 
med pasa Raad i denne for Faget 
saa uiatige Sag. 

lfn tnst Beiden-and dankt. Ran- 

derLi, 12. Zeptentlver. lKutten spaai 
den mfte Tmnper »Ztadt Meint-P 

assnrede en Aften sor nagen TidJ 

siden paa Haunsepladsen i Randerizs 
et Revolverstud inod en PolitibeY 
detjen«t, der opfordrede lsam og et’ 
Pnr as nanis smnnnerateh der gier- 
de Spettatler, til at unsre. roliae 
Nu et- ldsutten idønit U Gange 5 

Luni-is Band on Brod, ogniaar -l)an 
hat« ndstaaet 311«aifeit,svil ljan dli 
ne udxsisi as Land-et 

s 

sinindclinc chnekr. Ten saaligc 
Voldaist .nu· U. Zept. afsagt en 

Kendelse, «l)vorester det itte strider 
mod de bestaaende Ouerenstomfter 
med Tjenerne, at Restauratører an 

tagt-r tuindelix Lietjenina Tjener 
ne er itte tilfredse nied denne As 

gørclse ou trner nied aalven Kun 

slitt 

Automobiltørfklen i Proviner. 
Ton uns Emssnienslntnina ai Anto- 

Inobilwgnniænd i Provinfen under 

Navn af Dunst Automobilvioans 
makidsforeiiiiiq, twis Sæde er i Idol 

te, hat ihaft Foretrcede dass Juden 
rigsministeren for ast søge Forbndel 
niod Drocstetørsel i Provinfen op- 

'.«,ai·-.It. zlilinisleixen itillede sia nimet 
velvillig til Sagen· 

Bin og lemt Forbudcts Virt- 

ninqer." Der var liae sved at blive 

Panik i Kobewbanm da det Martia-i 

Morgen den l. Sept. blev lbekendit, 

at al Pinhandel og Udskoenkning 
var forbudt, og -Ci-gar- og Tobakss 
salget betydelsig indskrænket. 

Næstsen ingen havde anet ndget 
oim For-badet, fiør de læste Morgen- 
bladene Cigarbutikkerne blev stor- 
mede, og de største szorretninger 
lukkede omtrent straks, da de 2000 
Kr» hvorfor der imaatte sælges, 
intet forflog overfor den duldsam- 
me Efterspørgfel 

Vinhandlserne 111aatte alle lukte 
straks. Derimosd nieddeltses det Bin-» 
handlerforeningens Formand, at der 
antagelig hos Urtekræmmere og 
andre Detaillsister hele Formidda- 
gen fandt et sbetydeligt Vinfalg Eted 
Det overvejes, om der fkal skrides» 
ist-d iniod de Handlende i den An 
ledninsg. Man sknlde dosg ikke synes,: 
der var noiget at overveje. ForbudetI 
er endeligt nok, og kan nogle ujtrafs 
fet overtrcede det, vil dette kun vir- I 
kie deinoraljferende paa hele Han- l 
delsstanden 

Vinhandlerne Venter ikke, at Mr 
budet vil bliv·le lIrevet i de første 3 
—4 Uger 

De fine Odteller og Reltauratio 
ner var vist nærmest fortvivlede 
over Furdnsdet De siger, at de tie- 
ner intet paa Maden, og niaar de 
ikke maa feel-ge Vin, bliver der in- 
gsen Zortjenefte. I 

sCigarhandlerne siges at sville free-i 
ve Erstatning af Staten for det 
Deid, de lider — ligesosm de ag- 

»I«aa søger ont Despenfatiom Inen 

de tror ikke selv, at det notter noiget. 

Der er af VinlIandlerorganifatim 
nerne ltilstillet Jndenrigs- 
ministeren en Anmodning oni, at 
sdet frie Zalg atter snart niaa bli-» 
ue tilliadt, sog at -Organifsationerne« 
Inaa blive vtagset paa Raad med 

Hensyn til den fremtidige Ordiiiiisg. 

,,Det ban Kot-IN Den 21. Sep 
var det 40 Aar fiden, ast Past. —- 

nu Dr theol. ««. lL. Rochat —- 

ftiitede i Genf i Schweiz den før 
ste Vlaa KorssAfdeling. Til Min 

« 

de osnt Tagen indbød Foveningen 
til jefrligst Møde i ,,Bet1hetzda«, Rie- 
niersg-ade, Københavm nævnteDagL-· 
Aften 

Eu Gurt-, der ligget sde hen 
Til ,,Vend3 VenItrebl « skrives fra 
LindalJ Gaarden ,,Nørgaard« paa 
60 Ddr. Lan-d er under normale 
For-hold fine 40,000 Kr. værd: men 

de sidste to Aar «er den ligget sde 
ben. 

For et Par sAars Tid lfiden folgte 
sen Ejen-domsl)misdler, Niedushn 
Ejendommen til Skroedder Christ-en 
sen, Roskilide, iog fra dette Øjeblik 
ser den gaaet fra Haand til Haand 
nied del Resn'ltat, at Ejendommen 
nn linger »den et Straa Pan Mar- 

ken og Uden levensde Væsner pan 
Gasarden litaarden er i 134 Aar 

bleven ,,beftyret« af en Sr. Staren- 

le Juloprogksm 
.lul(--l)ekl-amati0ner l. .10 
.lt·tlc--l)el(lamationer 11 .10 
.lnli--l)(-lclamat.i(mer III .10 
-lnl(-—l)eklama-tioner IV .10 
.lnl-is-l«)(-l(lamationksr V .10 

Jnlt--l)(sl(lnmat-i»npk l—V. filsammm .2;·) 
l(l ssllisr l«l·-1·(- af et milcolt Nummer lex-pros- 

W 4 Pts Stk. 

·lnl(-j«-»;xt-iun l (1916) .10 

Julcsptsugtsinn ll (l917s) .10 

Beggcs tilsammon 15 
l» til 25 ERS. GI- .04 
25 til 100 Bks. CY .():3 
l()0 Mis. ug der-over .021Xg 

hissp link-holder Ucllmsts til et ordnet Pro- 
gram km- -Juletniskester, Nr. l kokt, Nr. 2 

lxisnknsns Mnn lnsnkms sikx dssm brngt Malt-stieg 
at hun- l)(«lt«;.«-Is i Feste-n lam- («t«l’k()gt-am 
i llxtsntl-». 

Bethlehemsstjernen. 
« 

12 u(lral;.-t·- RalmHs »L- sangsx til lärng 
n«(l -lnlc-tn--l«’(ssl·st«. lllstst isssn mpd Noder til. 
I’I·is lcnksiltc«lis. 5(«.: 10 l«’«l(S. 40.: 20 El(s. 60.: 
sp« l«)l(s. Pl: 100 lclis. Okl.75. 

Como to Bothlehoux 

A (·»ln·lstnms Rom-ice sur Luther-an sumlny 
Schools, 1917. 

Print-: singlrs copy 106. 
10 to 50 copies G öc. 

30 ot- more at the mte of 83.75 per 100. 

DAMsH LUTHIMAN PUBLISHINC sollst-. 
aus-, Nessus-u 

sen. Denne blev forleden sat fast 

for Vekfelfalsk, og Gaarden blas 

Esobgt ved Inangsaudtion og til- 

lslcniet Rckskilde Landbobant 

Eu stot Smnglekbjdr. For en 
Tid siden anholdt Politiet si KI- 
Ibenhavn en tyst Knbmawd vedNavn 
Walther Myohner for at have nd- 

smusglet et smindre Parti Tin oq 
Blit. Nu er han løslwdt mod at be- 
tale en Bøde paa 2000 Kr» worei- 
ter Von er uidvist af Laut-et 

Bernehjcmmenr. Der finde-J for 
Tiden ifl. «Børnes. Tid.« 72 Bsrs 
nokijenh der nyder Statsunderststs 
telse. Af dem er der 8, der ikke 
modiuger Vasrgeraasdsbørn Stets- 
nnderstøttelfen er for both 400 Kr. 
og diesnden 40 Kr. for hvert Barnz 
de Børnehjen1, der «felv befjrger 
Underöisning, modtaiger endvideke 
30 Kr. for hvert undewisningsi 
pligtigt Born. Det hele Tilfkud til 

Vørnehjem del-der fsig til csa. 120- 
000 Kr. (s«)ennem«fnitsstallet af Bsrn 
paa dc anerkensdte Vernehjem var 

i Finanssaaret 1916——17: 1875 
Vørn 

Smuglcs der Hefte over Grimer 
Dei nieddclesd »Ribe Stiftstid.« at 

en Del af det ty«ske Vagtmandskab 
nd over de sædvanlige Posier pag 
senkelte Lieder lanas lErdener var 

ude Ratten niselleni den 23. og 
2·4. ds» oq Grunde-n hertil opgives 
nt Viere, at de tog inIiod Hefte, som 
i Rattens Mulrn og Mørke fra Ste- 
der, lwor den danske Vagt intet 

knnde obferverie, førtes over Græns 

sen. 

»Andemad« fom Ssvinefodet. J 
en Lan-deo i Nivrheden af Stan- 
derborg findez et ftort Gadekær. 
lwor sAndeniaden gror ssaa frodigt, 
at den dannen et ihelt tykt Mc 
over Vandet. J nogle Aar bar Be- 
boerne ibentyttet Andemaden til Hin- 
fefoder, idet der mellem dennePlans 
tefiøde ogsaa findes- en Del animale 
Zsøde for Hønsene, saassom -Snegke. 
Vgl-en qusvømmsere og flere Smaas 

dyr. «- 

Nn i deune Sommer har Ande- 
msaden ifl. ,,Skandb. A. An « fun- 
det ny Anvensdelse, idet sder er W 
ilere Trillebørlæs af den iwd til 
Stimme sdm tilsynselwdende Oder 
den ined Vesbehag 

Dct triftelige Ungdomssmfdk i 
Vibovg Søndasg dsen 2. Sept. var 

ifl. ,,Viib. Stiftst.« et af de ftp-rit- 
Møder of den Art, »der har vix-ret- 

aflwldt der. Det var optian 
Tun-ken, at Mødet fkulide shave vces 

rot aibioldt paa Bsorg-volsd, men pas 
iGrund af det daarkig-e Vejr blev 
det forlagt din Domkirkem der vat 

alsdeles -overfyl.dt. Mem-.- var Ge- 
neralfekretcer Olaf Jensen og Mis- 
sionasr Jllfn Nielien fra Syrien 
samt Stiitstipwvft Heldeg Lin-fett 


