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Folkeblad og Adresseavis for Nordjylland.

yderligere blevet uddybet. þÿ �Men
i de rent ydre Kaar ændres For-
holdene næppe i synderlig Grad.
Man dyrker fin Jord og passer sin
Dont i det gamle Spor. Nogen
særlig Fremgang i Landbruget kan
ikke paavises. Den tiltagende Folke-
mængde gor, at nye Skovstrækninger
maa ryddes til Dyrkning; men Ud-
viklingen synes at gaa jævnt og

naturligt þÿ �som om der ikke var
Bronce til!

Der er næppe Grund til at an-

tage, at Bronceokser o. l. har frem-
met Rydningsarbejderne i Skovene
i synderlig Grad.

Det nye Metal har naturligvis
været dyrt i Begyndelsen, og Sa-

gerne har maattct indføres færdig-
lavede fra de sydligere Lande. Det
har derfor ikke været Hvermand«
Sag at staffe fig Arbejdsredflaber
as Bronce. þÿ �Fra den ældre
Broncealder sindes der da ogiaa
yderst faa Otter. Man er ganfle
naturligt vedblevet at bruge Flint-
okser. De var ikke saa pæne, men

i Prakis lige saa gode. Til at

fælde Træer med var en Bronce-
okse næppe at foretrække. En Flint-
okse kunde gore udmærket Nytte,
hvad der da ogsaa i vore Dage er

bevist ved Forsøg.
En synfl Godsejer, som var stærkt

arkæologist interesseret, byggede sig
for en Aarrække siden et Havedus.
Men Træerne blev fældet
og tildannet og hele Hu-
set opfort udelukkende
ved Hjælp af Okser, Mejs-
ler, Save o. l. fra Sten-
alderen!

Og hele Arbejdet tog kun den
dobbelte Tid af, hvad der vilde
være brugt, naar Haandværkerne
havde faaet Lov at bruge deres
tilvante Staalredstaber !

Dermed var Beviset leveret sor.
at der udmærket kan arbejdes i Træ
med Flintredflaber. Og der er in-

gen Grund til at tro, at der ie
har været dygtige þÿ ��T�o�m�r�e�r�e�"i Sten-
alderen.

Broncealderen regnes i Alminde-
lighed at spænde over Tidsrummet
þÿ�1�4�0�0 ��4�0�0s. Chr.

Efter den Tid begynder Jernet
at vise fig. Men saa begynder der

ganste vist ogsaa at komme Fart i

Udviklingen. þÿ �Har Broncealderen
været en rolig og stille Udviklingens
Tid, saa bliver til Gengæld Jern-
alderen de store Omvæltningers Tid.
Og selv om delte for en stor Del
styldes Forholdene ude i Europa
jRomerne þÿ �Folkevandringen), þÿ �

saa er det nye Metal sikkert en

medvirkende Aarsag.
Mcn da Jernet kom til Norden,

var der allerede et Folkefærd. som
stod fuldt udviklet og udruster til
at gore Brug af det, og hvis Kul-
tur var grundlagt, allerede for Folket
overhovedet saa Metal.

Styrbjorn.

Toguheldet ved Hellerup.
Zlfsporingen ligger fuldt opklaret.

Fra Forhorene.

Det afsporede Lokomotiv.

København, li. August.
Paa Baggrund as den blodige

Bramminge-Katastrofe virkede Son-
dagstog-Uheldet ved Hellerup Sta-
tion scerlig uhyggeligt og i hoj
Grad alarmerende paa det rejsende
Publikum. Sagen blev derfor og-
saa straks grebet energisk an sra
Statsbaneledelsens og Trafikministe-
rens Side, og Grunden til Uheldet
maa siges allerede nu at være fuldt
opklaret. Den fungerende Stations-
bestyrer. Trafikassistent A. T. Niel-
sen. har sejlagtig givet Afgangs-
tilladelse for Tog 706, og Lokomo-
tivforeren, Roclykke, har set forkert
af Signalerne og sat Toget i Gang,
skont der ikke var sat Udkorsels-
signal. Der blev straks afholdt For-
hor paa Slebet, og disse Forhor er
i Dag bleven fortsat under Ledelse
af Statsbaneauditorcn, Hr. Aage

Andersen, men det hele er kun en

Formsag, da der ncrppe kan frem-
flaffes flere Oplysninger. Forhoret
vil antagelig vcrre fluttet i Morgen,
hvorefter Akterne tilstilles General-
direktionen, der saa træffer Bestem-
melse om, hvad der vil vcere at
foretage i Sagen. Baade Trofik-
assistenten og Lokomotivforeren er
forelobig suspenderet, henholdsvis fra
Sikkerhedstjenesten og Førerpladsen,
men hvorvidt der vil blive Tale om

Straf i egentlig Forstand, kan ikke
siges paa nuvcerende Tidspunkt. Der
er en svag Mulighed for, at de to

Funktionærer kan komme til at yde
Statsbanerne Erstatning for den
Skade, som er forvoldt ved deres

Forsommelighed, men det Belob, der
i saa Tilscrlde kan vcrre Tale om,
er ret ubetydeligt, ncrppe mere end
et Par Tusinde Kroner.

' Dette c r uden al Tvivl en Mis-
l sorstaaelse. Men man sorstaar let,
i hvorledes en saadan Misforstaaette

kan fremkomme.
Lad o« tænke o«, at Metallet i

et Nu forsvandt af det moderne
Samfund.

Dette Samsund vilde dermed være

tilintetgjort: Ingen Jernbaner, in-
gen Dampstibe, ingen Mastiner!
Intet Telegrafvæsen, ingen Presse,
þÿ �intet moderne Krigsvæsen ! Bore
store Bygninger vilde ramle sammen.
Bi vilde staa uden Redstaber til
selv den simpleste daglige Syssel.
Bi vilde være stillet som Robinson
paa den ode SS.

Livet vilde synes os uudholdeligt!
Og ud fra en saadan Betragtning

flutter vi saa ganste simpelt, at
Stenalderfolket har levet et Liv, der
er blottet for al Kultur.

Men Slutningen er forkert.
Oltidsfundene i Danmark viser,

at den yngre Stenalders Mennester
var naaet frem til et ganske betyde-
ligt Kulturstade. Folket er ikke

længere et þÿ ��S�a�m�l�e�r�s�o�l�k�"�,der lever
af Muslinger, Rodder, og hvad det

tilfældigt kan saa fat i. Det er end
ikke et Jægersolk, der lever as at

fælde Skovens vilde Dyr. D e t
er et fast bosiddendeFolk,
der har formaaet at rydde
de vildsomme Skove, og
hvis vigtigste Nærings-
kilde er Kvægavl og Ager-
brug. þÿ �Selvfølgelig jages der

endnu, men Jagten indstrænker sig
rimeligvis til at være en Sport for
de rige og mægtige. I Boplads-
lagene fra den Tid sindes nemlig
paaialdende faa Knogler af vilde
Dyr, men talrige Levninger af
tamme, navnlig Okse, Faar, Svin
og Ged. Der er endogsaa Mulig-
hed for, at man i den Tid har haft
Heste. þÿ �Ligesom Fundene har vist,
hvad for Husdyr man den Gang
holdt, saaledes har ogsaa Fundene,
hvor underligt det end lyder, vist,
hvad for Kornsorter, der dyrkedes.
I Lerkarrene er der fundet forkul-
lede Korn, som er blevet æltet iam-
men med Leret og derpaa brændt
Bi ved saaledes med Bestemthed,
at man i Stenalderen dyrkede Byg,
Hvede og Hirse.

Ogsaa paa det aandelige Omraade
har Stenaldersfolket været vel ud-
viklet. De monumentale Grave fra
den yngre Stenalder viser paa en

Gang, at man er naaet frem til
Troen paa et Liv efter Doden, og
at man holder Fædrenes Minde i
SEre. Vi ser, at Kvinderne er

gravlagt med samme Omhu som
Mændene, hvoraf vi flutter, at hun
har været æret og anset, þÿ �atter
ct Vidnesbyrd om en betydelig
Kultur.

Vaaben og stærende Redskaber
er vel endnu af Flint, som i den
ældre Stenalder. Men de er til-
hugget og tilstebet med ganske over-
ordentlig Kunstfærdighed og Dyg
lighed og med en hojt udviklet Smag
sor Formstonhed, þÿ �noget, der
næppe overgaas i noget andet Land,
LEgypten maaste undtaget.

Det er tydeligt, at Nordboerne
har efterlignet Sydens Metalsager
i Sten, længe sor selve Metallet
naaede herop. Og dette viser, at
Stenaldersfolket har siddet inde med

tilstrækkelig Kultur til at kunne
modtage Paavirkning udefra og dog
omforme det nye ester de hjemlige
Forholds særegne Krav.

Imidlertid maa det bemærkes, at
det sandsynligvis kun er den saakaldte
Overklasses Liv og Kaar, vi
delvis har faaet belyst gennem Old-

tidssundene. Der er intet i Vejen
for, at der kan have levet en talrig
underordnet Stand, som vi ikke ved
noget om, og som ikke har haft syn-
derlig Del i Tidens Kultur.

Mcn Stenalderfolket i Norden
har altsaa siddet inde med en be-

tydelig Kultur. Det er saaledes
ikke Metallet i og for fig, som i
forste Række betinger Kulturudvik-
lingcn ; mcn det er fuldt saa meget
Folkets aandelige Evner og Anlæg,
det kommer an paa. þÿ �Der lever
i vor Tid Ncgerstammcr, som i Aar-
hundreder har kendt Brugen af
Jernet, men som i Kulturudvikling
staar uhyre meget tilbage for det

nordiste Stenalderfolk.
En anden Sag er det, at Mc-

tallet, naar det falder i Haanden
paa ct dygtigt, velbegavet Folk, kan
komme til at betyde ct mægtigt
Skridt fremad

SporgSmaalet er da, om Broncen
fik denne Betydning for Folket i
Norden.

Arkæologerne er tilbøjelige til at
mene Nej.

Naturligvis har Broncen nok hast
nogen Betydning i kulturel Hen-
seende, men den gor ingen Epoke.

Det varede ikke saa forfærdelig
længe, sor det nordiste Bronce-
arbejde udvikler sig selvstændigt og
i betydelig Højde. Derved er Fol-
kets Formsans og Skønhedssans

Nyt nu Nips.
Foreninger.

I .Ugeskrift for Landmænd" opgør
HanS Løjmand, at en AutldSlandmand t

Almindelighed er Medlem af nogle og
tredive forskellige Foreninger. Han nævner:

AndelSme|eriet.

AndelSsvtncstagtertet.
Brugsforeningen.
KvægavlSforentngen.
Heste-do.
Kontrolforeningen.
Sukkerfabrik«!.
Foreningen sor HesteaSsnrance.
Bbgnings-Brandsorflkring.
Losøre-Forfikrtng.
Stormfladelotstkringssorcningen.
Hagetflade-do.
Mund- og Klovsyge-do
Arbejdernes UlykkeSsorsikrlngSforeiiing.
Personlig do.

Shgeplejesoreuingen.
Sygekassen.
LtvSsorfl krlngssoreningen.
Ftugtavlersoreniugen.
Fjeikræavlersoreningen.
Biavlerforeningen.
Landboforeningen.
?EgekSportforeningen.
Eksportforeningen for Kreaturer.
Elektricitetsværket.
Sognebogsamlingen.
Hnndredmandssoreningen.
Foredragsforeningen.
Forsamlingshuset
Tvendeivaresoreningen.
Politisk Forening.
Social eller filantroprlfl Forening.
Historist Forening.
Højfloleforentngen
Kirkelig Forening.
Bi bar en Mængde Fugleflydningsiel.

-kåber, hvoraf Enkeltmand godt kan være
Medlem as 2-3; vi har selflabelige For-
eninger. Klubber og Aktieselskaber as mange
Arter. Desuden er der de landsomfat-
tende Foreninger for Dansk Kvtndesam-
sund. Forfvarsforeningen, Fredsforeningrv,
Dansk Land. Landhusholdnwgsfelflaber
o. m. a.. hvoraf der træffe« mange Med-

lemmer blandt Landmændene.
m

Hvad man kan gøre.
Den svenfle Læge Hqlinetle har udført

en videnskabelig Daad paa en Dreng, som
aldrig bar kunnet løfte det ene Ojcnlaag.

Han styltede en lille Muflel sra Drengens
Laar op til det tunge Ojenlaag Mufllen
begyndte snart at fungere. Oienlaaget kan
nu nogenlunde hæoeS og ventes at ville
blive ganfle normalt.

«
Fødselsdag.

Prins Axel sylder i Dag 25 Aar.

Laada« kan det gaa.
þÿ ��B�o�g�e�n�s�eAvis" fortæller: Til Festen i

Søndags i Ore Skovmøllc havde Forpag-
ter Eriksen, Hugget,' foræret to SEnder til
Bortlodning. De blev vundne as Pastor
Nielsen i Skovby.

Pastor Nielsen havde ogsaa stænket
Bortlodningen to ZEnder Dc blev vundne
as Forpagter Eriksen.

«-
Hvad et godt Huld er værd.

Nogle af de kobenhavnste Filmsselstaber
har indtil fornylig været i en pinlig For-
legenhed ved, at den populære Skuespiller
Oskar Stribolt, der virker komisk ved sit
vældige KorpuS er bleven fast engageret
til þÿ ��S�t�o�r�d�i�s�tFilmkompagni", hvor han stal
optræde i komiste Films.

Det gjaldt nu sor de andre Ftlmssel-
staber at saa fat i en ung Mand, der
var lige saa tyk som Stribolt, helst tyk-
kere, og havde Talent for komiste Films.

Endelig langt om længe er det lykkedes
at finde en Mand. der i Tykkelse over-
gaar Stribolt. nemlig Indehaveren as
Kiosten i Birkerød, Fritz Nielsen, der i

flere Aar har været Amatørstuespiller.
Han bar nu efter flere Prøver vist sig
fortrinlig som Filmsfluespiller. og vi be-

hover ikke at fortælle, at Hr. Nielsen er

overhængt med EngagementStilbud.

Fine Fornemmelser.
Et Odenseblad meddeler, at der der i

Byen findes et ungt Menneste, som er i
Besiddelse af alt for fine Fornemmelser
til, at han kan forsone stg med den Tanke,
at hans Fader kun er Ledvogter. Han
fortæller saaledes, naar han bliver spurgt,
hvad Faderen er, at denne beklæder en

Stilling som Overgangsinspektor.
»

Middelfart Bøs.
þÿ ��O�f�t�s�j�æ�l�l�a�n�d�sFolkeblad" har sra en

rejsende modtaget følgende Lyrik, der
langt sra hæver Mtddelfart-Bøffen til
Skyerne :

Bens med SEg
þÿ �Mgget blødt.
Kødet rødt

og Kodet raat þÿ �

saas kun middelgodt
og i middel Fart
i Middelfart.

» »
m

«f þÿ ��P�o�r�tLaud"« Scufatio«
Pariserinderne bærer nu Slør far An-

sigtet i Lighed med de tyrktste Kvinder.!

En Hund. der havde mistet sine Tænder,
har faaet stg et nyt Gebis paa et engelst
Hundesanatorium.

O

I Brørup Sogn paa Sjælland finde«
der 12 Mennesker paa 7!» Aar. som alle
har gaoet til Præsten sammen.

»
Kassationøretten i Part« har under en

Skilsmissesag tilkendt Erstatning sor sjæle-
lig Lidelse. »

Der bruge« hvert Aar 35l Millioner
Liter Band til Gadevanding t London.

Gammel! persisk Ordsprog (Zoroaster):

þÿ ��D�e�ter gode Mennesker, de, der
plante og vandel"

Sylte Ktrseba'r.
Ny Sending ankommer hver vsg og

. i ges særdeles billigt hos
Th. Steenberg.

NB. l'denbvs Ordre evp«ieres om"

cgeligt.

Vogn' Lod den bolde, lad den bolde?
Mcn kongen beroligede bendc, idet

han smilende sagde:
þÿ �For (Kiids Skyld, naadige Frite,

hvorfor bliver De saa urolig? En
Konge er jo ingen smitsom Sygdom?

En anden Dag stod Kongen alene
pea den lille Banegaards Perron, da

et Tog lob ind. Fra en tredie Klas«
ses Kup«! raaber en djærv Bondekone
til ham:
þÿ �Halløj, Dc der, er Te saa god

at bjælpe mig lidt?"
Kongen gaar hen til hende, og linii

rækker en stor sv«ær Vadsæk og en tung
Kinv ud imod ham, og indig slæbte
tau disse Sager over i Ventesalen.
En Adjudant, som kom ilende, gav han
Tegn til. at han stnldc forsvinde. I
Ventesalen havde han saa en lang sor-
nojeiig Passiar med Bondekonen, hvem
han kun med Møje kunde saa gjort
jo«T'aaelig, at han ikke onstede Drikke«
penge B o y.

Strømper
.'og

Handsker
køber De

bedst og billigst
hos

Chr. Laurilzen,
Strømgade 1. Hjøring.

Friskbrændt Zt forrnetip Stater
mod Htfjilio.

25 Jtr. maauedlig i 5 Maaucdcr.
Andrea Theodora Jørgensen, Benne-

bjerg.
Ane Kathrine Hansen, Gunderup i

Brejlev.
Josefine Caroline Christensen, Alstrup.
Maren Kirstine Andersen Bak. Vester

Hjermitslev.
Johanne Marie Hjermitslev, Nørre

Lungbu.
Emma Frederikke Larsen, Mølholt pr.

Præstbro.
25 Jtr. maauedlig i « Maaucdcr.

Elisabeth Marie Skov, Rakkeby.
Eva Bugge, Brejlev Præstegaard.
Borghild Bugge, Brejlev Præstegaard.

Landbrugsskoleelever
30 Jtr. maauedlig i 6 Maaucdcr.

Johannes Kristoffer Nyholm Olesen,
Sorig pr. Aalbæk.

Soren Peder Martinus Iversen, Mon
Kær pr. Brovst.

Hans Kristensen, Mejeriet Trekroner.
Dronninglund.

Marinus Andreas Nielsen, Jonstrup
Pr. Hjøring.

Hans Peter Hansen. Klokkerholm.
Andreas Andersen Bak. Thise Kirke-

bakke.
30 Jtr. maauedlig i 5 Maaucdcr.

Martin Kristian Olsen, Nørgaard i
Skibtved, Nndersted.

Bernhard Roed, Rødehede pr. Aaby-
bro.

LauritS Chr. Jørgensen, Høgstedgaard
pr. Vraa.

Jens Bæk, B. Mellerup pr. Jerslev.

Kong Georg.
Siticnttæf om den myrdede Konges

Jævnhed.

Ikke blot iblandt dem, der stod ham
nærmest þÿ �og hertil tor man vel regne
hcle det danske og det græske Folk þÿ �
otti: ben asdode græske konge kendt og
skattet sor det jævne og usnobbede Bæ-
sen, der var hans Personligheds in-
derste Kærne; men ogsaa Mennesker,
bcr (om i flygtigere Berøring med
ham, fif let Lejligheo til at iagttage
og glæde sig over disse Egenskaber hos
ham.

Kong Georg var som bekendt næ«
sten hvert Aar i et Par Uger Gæst
ved det fransk Kursted Air les Bains.
En Medarbejder ved et udenlandsk
Blad beretter derfra følgende fornøje-
lige Anekdoter om hans joviale Jævn-
hed.

Paa de daglige Fure fra Hotellet
til Kuranstalten benyttede kongen og
hans Folge sig altid as Hotellets Omni-
bus i Stedet sor at tore i særlige
Vogne þÿ �Kong Georg elskede jo at
bevæge sig mellem almindelige Men«
"sier og iagttage deres Færd. Saa
lander det en Dag, da Kongen og
hans Følge skulde bruge Omnibussen,
t en fremmed Dame gik foran ham
>"i> i Vognen, idet hun naturligvisikke anede, at den var bestilt til Kon-
gen En Herre as Følget vilde gøre
hende opmærksom derpaa, men Kong
Georg afværgede dette og gik ganske
rolig ind bag ester Damen

Vognen fætter ,'jg j Bevægelse, og
da Damen under Køreturen bemærker,-
at en as de hende ubekendte Herreras oe øvrige tiltales med Ordet þÿ ��M�a�j�e�.
slæt", bliver hun grebet as den hef-
tigste Skræk:
þÿ �Min G»d ! Hvad har jeg bog

blvrt, jeg er gaaet ind i Kongens

Præsident Huerta.

Siden den gamle Diktator, Porfirio
Diaz, blev fortrængt af Madero, der

efter Sigende blev støttet af ameri-

kanske Pengemænd, har der herflet
lovløse Tilstande i Meriko. Madero
var en velmenende, men karaktersvag
Mand. I Begyndelsen af Aaret blev
han paa lumpen Maadc myrdet. Hans
Efterfølger blev General Huerta, der
var den, der havde forraadt ham.
Bed fin Tilbagetræden lovede Huerta,
at Parlamentet fluide blive indkaldt
og Præsidentvalg foretaget. Intet af
dette er dog flet. I Stedet raser
Borgerkrigen over hele Landet. Disse
usikre Forhold gaar først og fremmest
ud over Udlændingene, som har an-

#0
' 5 M , - V;

i

Præsident Wtlson.
bragt Kapital i Landet. Meritenerne
nærer i Almindelighed et stærkt ud-
præget Fremmedhad, der i Ufreds-
tider blusser hæsligt op.

De republikanske Blade i de for-
enede Stater har i lang Tid stillet
vedholdende Krav om Intervention i
Meriko til Beflyttelse as de ameri-
kanfle Interesser. Men Præsident
Wilson vil i det længste modsætte fig
væbnet Jndflriden. I Stedet søger
han, ved at nægte Huerta fin Aner-
kendelse, at lægge et moralfl Tryk paa
den merikanfle Regering. Samtidig
har han sendt Guvernør John Lind
til Meriko i særlig Mission, men uden
Beviser som Gesandt. Huerta har i
flarpe Vendinger protesteret; men na-

turligvis forgæves. Lind er ankom-
met til Meriko, hvor Regeringen
næppe tør lægge ham Hindringer i
Vejen og vel endogsaa maa beflytte
ham.

Bed Gravens
Bred.

Hvor strengt at staa ved Gravens Bred
og se stn gamle Moders Kiste
saa langsomt, langsomt glide ned.
Aa! Mo'r, Farvel, Farvel, del sidste.
Om sor man knap forstod det Stel.
som man hoS Død ag Livet finder,
saa aner man det nu saa vel.
som Asskedstaarens Strøm paa Kinder.

Men strængeft dog, naar Tatkegæld
for Moderkærlighed er flreven,
den flettes ej ved ømt Farvel.
O! Mo'r, Du gtk, min Gæld er bleven.

Da brænder Taaren mer end før.
da mærtes Livets tunge Lære;
den sidste Trod« t Anger dør
ved Tanten am den tabte Kære.

D. P.

Mansted-kalk
hjemkommer flere
Gange hver Uge og» tilbydes billigst hos

A S. Chr. H. Nielsen jun.,
Hjøring.

Telefoner Nr. 177 og 477.

TlTddel mod
F uer, Insekter, Rotter, Mus, Ligtorne,
indpine og Fodsved faas hos

Jens Jørgensen, Hjøring.

81WtiW
til Hsjsksleeltlltr.

Ai det paa indeværende Aars Fi-
nantlov bevilgede Belob, 15,000 Jtr.,
til Hojfloleelever og 2000 Jtr. til
Landbrugsfloleelever i Hjoring Amt
er der af Skoleraadet tilstaaet efter-
nævnte Elever iolgende Understottelser :

Hojstolcelever.
Mandlige Auisgere.

SØ Jtzr. maauedlig i 5 Maanedrr :
Otto Kristian Larsen Melgaard. Ag-

drup Mejeri, Brønderslev.
25 Jtr. maancdlig i 5 Maaucdcr :

Elvinus Nielsen, Hæstrup.
Niels Julius Mortensen, Hjelmstcd

pr. Brønderslev.
Sr'.deuiar Jensen, Søndergaard i

Mosbjerg.
Edvind Nielsen Munch, Aalbcrk.
Laurits Sorensen Nohr, Attrup pr.

Skovsgaard.
Jens Larsen, Mou Kær pr. Brovst.
Niels Marinus Olesen, Hallund

Mejeri.
Anton Marinus Jensen, Geerum.
Kristian Ahlmann Jensen, Mygdal

Mejeri.
Kristian Peter Manfred Nielsen, Sin-

dal St.
Anders Christian Nielsen, Orum

Overdrev.
Anton Larsen, Baas i Skoeve. -
Poul Sorensen, Bidstrup,
llndreas Olesen, Bidstrup.
Aksel Johannes Jensen, Hojene pr.

Hjoring.
Frederik Hjortnæs, Houbak.
Jens Martin Jensen, Soraa pr.

Agersted.
Jens Nielsen Pedersen, Skræm.
Jens Kri iten Jensen, Tinggaarden pr.

Bonderup.
Jens Christian Badsholt, Lyngsaa.
Ænstian Marinus Thomsen, Vester-

gaard i Asaa.
Tromas Andreas Thomsen, S. Braa.
Jens Andreas Jakobsen, Vedsted.
T'irgnus Godiksen, Vejstrup,

dristian Thomsen, Ringsholthus i
Lendum.

Jorrev Emanuel Pedersen, Lendum.
Konrad Bertelsen, Sonderhaven i

Serritslev.
Jørgen Martinus Sigsgaard, Pan-

drup.
Marius Poulsen. Kiærholt pr. Bron-

derslev.

Jens Peter Gedde, as pr. Aabybro.
Jens Adolf Kristensen. N. Holbæk pr.Præstbro.
Karl Kristian Sorensen. Krmgelhede.
Magnus Kristensen. Hjallerup.
Jens Poulsen. Stagsted pr. Hjallerup.Jens Andreas Kristensen. Hjallerup
Cle ftr. Marinus Martinussen, 5Rin(lg,

holt pr. Dronninglund.
Ister Sigvart Petersen, Landbolyst

Andelsmejeri.
Hans Peter Andreas Kristensen, Tyr.

lægegaarden, Braa.
Jeppe Jtr. Jeppesen, Mellergaard j

Stenvad.
Kristen Berg Nielsen, Braa St.
Jens Johannes Nielsen, Gjolstrup.

gaard.
Harald Peter Thøgersen, SS. Harken.
Martinus Hansen, Hjoringgaard i

Serritslev.
Kristian Peter Pedersen, Thise Ud-

styttere.
"6s Peter Enhelbrecht Pedersen,

Vrensted.
-i-ns Marinus Kristiansen. Vrensted.

"fon Jensen, Borup pr. Vraa.

urns Henriksen, Astrup.
ettn Emanuel Olsen. N. Bindslev

Hede.

Sjikkelsbirrdrirbtren
dodsdmt.

Et nyt probat Midd.l

En svensk Apoteker T h i d e n i u :

har opfundet et nyt Middel til a'
bekæmpe Stikkelsbærdræberen med
Han har sprøjtet Stikkelsbærbuskene
over med Svovlkalciumoplosning
og dette skal have vist sig at vcerc
mere virksomt mod Stittelsbcrrdræ
beren end andre Bcedfler, man fol
har brugt, og samtidig absolut ufar-
ligt.

Sprøjtningen foretages to Gange
om Foraaret, første Gang i Slut-
ningen af Maris og anden Gang
fjorten Dage senere. Bustene sprøjtes
fra iø Sider og med en saa kraftig
Straale, at Grene og Knopper bliver
helt oversprojiede med Oplosningen.

Efter Sprøjtningen bliver Bustene
overtruttet med ct Inieblaat Dække
af Svovl og lulsur Kalk. og dette
Dække sidder saa fast, at det ikke
skylles væk af Regnen.

Sygdommen forsvinder, og de
Sporer, som af Bind eller Insek-
ter fores over fra kilgrcrnsende Ha-
ver. hvor Stittelsbcerdrcr beren har
hærget Aaret for. saar ikke Anled-
ning til at udvikle sig. Buskene vil
vokse frodigt, blomstre rigt og give
mange Bcrr, og der vil ikke vise
sig Spor af Stikkelsbcrrdrcrberen
hele Sommeren.

Oplosningen indeholder to Pro
cent Svovl. Den er saa billig og let
at lave. at alle kan bruge den i
den Udstrcrkning, som det behoves.

for sit Standpunkt i Sagen og i en
anden Artikel i samme Nummer af
þÿ ��D�y�r�e�v�e�n�n�e�n�"givet Modstanderne
af Lystjagten Plads for en udfor-
lig Redegørelse af deres Standpunkt.

Principielt er der egentlig ingen
stor Forskel mellem de to Partiers
Syn paa Lyst jagten. Fra begge
Sider betragter man det som urig-
tigt at jage det stakkels Bildt for
Fornojelsens Skyld, at drive Jagt
blot som Forlystelse eller Sport.
Men medens Lystjagtens Modstan-
dere kræver, at Medlemmer af For-
eningen ikke maa drive eller deltage
i Lystjagt. men skal gore alt muligt
for at saa den afskaffet, er Besty-
reisens Flertal af den Mening, at
Foreningen gør bedst i som hidtil at
modvirke Mishandling eller raa Bc-
handling af Dyr. og man vil da lidt
ester lidt ogsaa naa til, at al Lyst-
jagt falder bort. Men vil man straks
bandlyse al Lyst- og Spottsjagt. er

Flertallet bange for. at Foreningen
kun vil skade sig selv, saa mange
Modstandere, miste mange Medlem-
mer og ikke være i Stand til at
udreste saa meget eller virke i saa
vid Udstrækning som hidtil.

Lystsagtens Modstandere skriver
derimod i deres Redegorekse dl. a.,
at hvis Bestyrelsens Flertal stal fol-
ges. saa tror de. det er bedst, at
hver sogcr sin Vej. og at de Jægere,
der foler sig besjælet af Dyreven-
lighed, danner deres egen Forening.

Bi. der er Modstandere af Lyst-
jagten, hedder det. holder os over-
bevist om. at vi med Rette horer
hjemme i den af Etatsraad og
Etatsraadinde Lembcke stiftede og
med største Delen af deres efterladte
Formue flottede Forening til Dyre-
nes Beflyttelse.

Blandt Lystjagtens Modstandere
er Foreningens tidligere Næstfor-
mand, Oberst Egede-Lund. den
mest virksomme: man maa imidler-
tid haahe, at Foreningen ikke svlit
tes paa dette Sporgsmaal.

Andklsmtjmrrnrs
Udvikling.

Foredrag af Propr. Petersen,
PrcrdNrup, ved Mcjerifctten

i Flaueustjold.

Ved Mejerifcstcn i Flauenstsold
holdt Propr. Petersen, Aastrup ved

Brædstrup, en interessant Tale.
hvoraf vi refererer:

Taleren stildrcdc, bvorledcs vor
Mor eller Bedstemor i sil Ansigts
Sved arbejdede med Slampck«rruen
for saa tilsidst med Taarer i Ojnenc
maaste ar maatte bekende, at del
hele kun var bleven til þÿ ��T�u�d�s�e�o�s�n�e�"�.
Og kom der Smor, ja saa maatte

Bonderne altid nøjes med indtil

Halvdelen af, bvad Herremanden nk,
og saa skulde de endda tage Varer
for det og være bøjst taknemlig ved,
at Købmanden vilde købe det.

Mere af Uforstand end Ondstab
fremkom en skarp Kritik mod An-
delsmejerierne. særlig gjordes gæl-
dende, at dc mange Mælkesjatter
fra de mange Hjem aldrig kunde

give et Produkt, der kunde hævde
fig paa Rkarkedet. En Mejerist var
i 1888 dristig nok til at udstille sit
Smør paa Landmandsforsamlingen
i Kobenbavn og han fik Sølvmedalje.
1804 fik Andclssmørret 6 Sølv- og
14 Broncemedaljer as henholdsvis
7 og l«, og 1900 fik det alle Solv-
og 202 as 210 Broncemedaljer.

Da blev det staact fast, at An-
dclssmor er Eksportvare as fineste
Art, og der er kun en Notering þÿ �

2. og 3. salder bort. De mange
maa Partier af Mælk er bleven til

et fint Produkt, og
' > af den danste

Landbefolkning saar nu en hojerc
Betaling for sit Smor end Herre-
manden sor sit. Mejeridristcn bor

plejes af yderste Evne, for den er

Grundvolden for hele vor Bedrift.
Pi producerede Smor for 200 Mill.

Lyst- eller Sports-

Spliden i Foreningen ttt Dmen?
Beflyttelse.

Kbhvn., M >i n .> g.
Jagttiden har atter taget sin Be-

gyndelse, og man vil igen se baade
Condagsjcrgerc, Sports- og Lyib
jægere fcrrdes med Jagtbosse og
Jagthund i Marker. Enge og Skove
for at nedlægge de uskyldige Harer,
Mnder, Agerhøns og andet madnyt-
tigt Bildt og maaske ogsaa forskel-
lige Skadedyr. Krybskytter, som og-
saa plejer at fælde saa meget Bildt,
de formaar, ser man sjældent noget
til. da de helst færdes ved Natte-
tid og paa Steder, hvor de ikke let
udsættes for at træffe andre Menne-
sker. Der er saaledes atter rig Lejlig-
l>ed til at gore Erfaringer an-
gaaende de forskellige Maader, hvor-
paa Jagten »døves baade Ixr-
hjemme og andre Steder, og det
undgaas vel næppe, at Sporgsmaa-
let om Lystjagtens eller Spartsjag-
tens Berettigelse og Tilladelighed,
der har fremkaldt saa stærk Strid
inden for Foreningen til Dyrenes
Beflyttelse, igen vil blive draget
frem og droftet.

Foreløbig kvtragter Bestyrelsens
Flertal Striden inden fvr Førenin-
gen om denne Sag som afsluttet.
Bestyrelsens Flertal har i en Ar-
tikel i Foreningens Maanedsskrift :
þÿ ��D�y�r�e�v�e�n�n�e�n�"�,udførligt gjort Rede

Er

Hlrtallc! Kiiltiirrns
forftr Sklingklfe?
Hr. Severin Christensen har i

Bladets Nr. 184 paabegyndt en
interessant Række af velskrevne
Smaaartikler om Skovene i Vend-
syssel.
I en as dem staar der:

þÿ ��B�r�o�n�c�e�a�l�d�e�r�e�n�sMennester kæmper
en haard Kamp for at rydde op i de
mægtige Egeskove. Med Metalred-
staderne formaar dc at fælde store
Træer. Stenaldersfolket maatte
langsomt brænde Træstammen igen-
nem. Nu gaar det rastere fr«
Haanden."

Dc omhandlede Artister er as en
ren topografist Bcstaffcnbcd. mcn

strejfer i dc anfortc Linier ind paa
det arkæologistc Omraadc.

Og rimeligvis uden rigtig at
tænke over det kommer Forfatteren
her til at styrke den almindelige
Missorstaaelse : at Metallet« (Bron-
rens) Komme til Norden betyder et

vældigt Kulturfremstridt paa det

praktistc Liv« Omraade.

Sørrtt Henrv Jensen, Skærshcde pr.
Sindal.

Peder istæsby, O. Braa.
Niels Andersen, Rubæksholt pr. O.

Braa.
Arel Vilhelm Nikolajsen, O. Braa.
Ejnar Larsen, Bagterp Hede.
Jacob Nielsen, Aas Mølle pr. Taars.

Poul Kristian Jensen, S. Havclund
pr. Taars.

Konrad Marinus Kristiansen, Sdr.

Harritslev.
Hagbard Jensen, S. Haasen pr. Taars.
Olav Kristian Jakobsen Nielsen, Jers-

lev.
Niels Alfred Jensen, O. Mellerup.
OSkar Emanuel Jensen, Studsbjcrg.
Emanuel Axelsen, Guldbækskær.

Julius Oskar Jensen, Kvissel.
Peter Olsen, Tronsmark i Bindslev.

Jakob Kristian Mikkelsen, Tommerby.
Kristian Alfred Jensen, Ortoft Hede.
Johannes Simonsen, S. Harritslev.
Anton Jensen, Risgaard, Horby.
Kristian Peter Nielsen, B. Rævdal i

Gærum.

Kristen Andersen, Mølgaards Mark,
S. Harritslev.

Otto Severin Nielsen, S. Harritslev.
Aage Pallesen, Godthaab pr. Frede-

rikshavn.
Carl Holm Jensen, Vestergaard i

Snevre.

JenS Peter Pedersen, Sæby.
Anton Kristian Sorensen, S. Voersaa.

Jens Kristian Nygaard. Stavad i
Thise.

Martinus Andersen, Hollensted.
Kristian Peter Nielsen, Granbæk, SS.

Brønderslev.
Julius Olesen, Sandagcr i Astrup.
Jobannes Marinus Nielsen, Højene

pr. Hjoring.
25 Jtr. maauedlig i 6 Maaucdcr.

Kristian Thomsen, Skoven i Asdal.
Harald Haagensen, O. Brønderslev.

Kvindelige Ansøgere.



Naar Brændevinen
gaar ind

»5 WtMutittt øversalber to Betjente.

København, li. August.
Sccialdemokiatist Forening sar Sillerad

holdt l Gaar Eommerseft i Holte, tæt uden.
for København. Der var bleven drukket
toet, ag som altid s saadanne Tilfoelde
del endte ogsaa her med Slagsmaal To
af Festdeltagerne tom i Totterne paa hin.
anden.

Da de to Betjente fra Holte vilde lcrgge
stg imellem, opstod der et vildt Haondge.
mæng. hvori der deltog omtrent 25 Per.
soner. Nogle as dem trak Knivene, og de
to Betjente« Lio var absolut s Fare. En
tilstedeværende Arlillerttonftabel tom nu
til Hjælp ved med dragen Sabel at gaa
løs paa Urostifterne, og han sormaaede at
sp'ilte dem. Det lykkedes tun at anholde
to os Bøllerne, begge Slagtere, meden« de
øvrige »ndfiap.

Baade Betjentene og Konstabelen har i
Tog været under Lægebehandling sor et
Par knækkede Ribben og ftere alvorlige
Skrammer. Cfn,_

Bramminge-Katastrofen.
Undersøgelserne nærmer sig
slutningen.
I Slutningen as denne Uge ven-

tede man, at de forflellige Under-

sogelser angaaende Aarsagerne til

Bramminge-Katastrofen kan stuttes.
Resultaterne udsendes officielt, saa
snart de er indgaaet til Trafik-
ministeriet.
storbrand i Helsingfors.

Sondag Eftermiddag opstod der

Ild i Katka Cellulosefabriks store
Anlæg i HelfitkgsorS, der nedbrændte
til Grunden t'lligenied et stort Op-
lag af Collulose og en Del Kul.

Ilden rasede hele Natten og ved-

varede endnu ved Tolvtiden i Gaar

MiddagS. Skaden andrager l l

Millioner finfle Mark.

t«ave til Rednings
stationerne.

Den bekendte sranfle Rigmand,
Emilc Robin, der interesserer sig
specielt for Redningsvæsenet, bar

gennem Marineministeriet flænket
samtlige 43 danfle Stats-Rednings-
stationer hver et stort Præcisions-
Barometer.

Tanske dræbte i Tydafrika.
þÿ ��L�o�l�l�a�n�d�-�F�a�l�s�t�e�r�«Stiftstidende"« Korre-

svondent i Sakskøbing har fra Johanni«-
burd (Sydafrika) modtoget et Eksemplar
as The Transwaal Leader sor 8. Juli, i
hvilken der er en Liste over faldne o«
saarede i de store Gadekampe, under

Strejkeurolighederne der i Byen. Blandt
de faldne er H. Rosenberg og R. I.
Thomsen, begge ramt af Skud i Brystet ;
de aniages at være sodt paa Lolland.

Brensted-Thise
-oqneraadsmode

den S. August
En Drl Faltigsagrr behandledes.
En Ansøgning om en Udstykning

as en Ejendom i Thise anbefaledes.
Malerarbejdet

ved Aasendrup og Vrensted Byflole
overdrages Maler Jørgensen, Vren-
sted.
þÿ �Det vedtoges at udbyde til Le-

dering paa Vrensted Station ' Favne
.8" Skærver samt 10 Favne harpet
Grus ril Fortsættelse af Aaiendrup-
vejen.

Som Brandfog der 1 Thise i
Stedet sor P. Christensen indstilledes
P. Larsen.
þÿ �Der foretoges Valg as Dele-

gerede til at vælge Bestyrelse og Sup-
pleanter for Hjøringþÿ �Løkkenþÿ �Aaby-
brobanen, valgt blev Formanden, Jens
Chr. Pilgaard.
Til det ledige Lærerembede

i Tagmark Skole, Tbise Sogn, ind-
stilledes den vikarierende Lærer Chr.
Pedersen som Nr. 1. V. Koesod,
Ræhr Skole pr. Thisted, Nr. 2 og
P. Nielsen, Fangel Skole. Fyen, som
Nr. 3. Som før meddelt er den ind-
stillede Nr. I, Vikar i Embedet, me-
get afholdt as Beboerne, og anbefalet
saavel af Sogneraader som Skolekom-
missionen, saa Beboerne haaber de
kaldende Autoriteter imødekommer de-
res Onfler, at han faar Embedet.

V. T.

Præstbro.

tfr»«Ii>inljtt»k
»td tJuiiiiiorlllqkkfi.
Der udbetales allerede Forskud.

Dele, ram.

Koben havn.
Statsbanerne har allerede modtaget

en Række Erstatningskrav. Skont
disse selvfølgelig alle flal nærmere

»ndersoges, er man ist. þÿ ��B�e�r�i�.Tid."
gaaet i Gang med at udbetale For-
flud til Personer, der ved Ulykken har
mistet deres Forsørgere.

Aalborg Oife.
Bed Pressemiddagen i Aalborg blev der

afsunget folgende vittige Sang, der er
forfattet af Redaktionssekretær Barfoed ved
þÿ ��R�a�n�d�e�r�«Amt« Avis" :

Mel.: Peter Olden.

Uæt ved Limfjorden« Rand,
cirka midtvejs mellem Nordkop og Kalle-

bodstrand,
der ligger Byen Nørresundby og den« store

Bro r..
Over ltl store Bro'r forer to store Broer,
og store Broder hedder Aalborg pr. þÿ �lad

mig itu se I

Næ, Hr. Klitgaard, det stidi gaar med
Dere« Ids.

Ser De. Aalborg var kendt
fra den morteste Oldtid for sin fine Erment.
Da Knud den Store han var lille, var han

tit yer som Etæst.
Gorm den Gamle som ung gtt i Aalborg

til Præst,
og Skipper Element kom her meget, sor

han vidste som saa,
at ha« Odel der fik man en fin Skipperskrås

Det var dengang, men n».
nu 'Der storartet Stof sor et godt Zutervinv
Tænk, hvis gamle Gorm k»- gaa en lur

ad den ny Boulevard,
vi' han sikkert altcr samle þÿ ��R�i�g�e�t�"�,s, tv om

Magnussen har'et.
Næh, se, hvor her er ble't forandret, vi

han st'e til fig set',
men« han holdt sig paa Maven og to fig

ihjel.

Nu er Aalborg naaet vtdt,
ak, og vtdt med sil Hvidlol og fin Akvavit,
en Aolborg-Akoavit gi r Livet Esprtl, Kolorit,
men hvi« By n« Folk vil drikke den þÿ �

Næ stop nu lidt l
Den ædle Drik er altfor dyr s'gu, la' være

med de',
vil Du cnd'lig til Dhrsku' kan Du saa en

Kcp The.

Naar en stakkel« Rekrut
for i Tiden blev mut, blev han hængt,

derpaa fludt,
men her i Aalborg bli'r han hædret med

Taler og Sang,
saar en kntppelgo Middag paa en fin Re-

staurant.
Hurra, Hurra, og saa det lange, der er

vældig Kommer«.
Det er god Aalborgskik fiden 7«.

I en lavloftet Hal
sidder By n« vise Raadmænd og si er, hvad

man skal.
I Spidsen vil De se den velbaarne Hr.

Bornemann,
undertiden Hr. Leander, den firskaorne

Mand.
Naar Hr. Leander smækker Næven med el

Klast i sit Bord.
saa kan ingen uden Referenten saa indfort

et Ord.

Sktvpcr Element er væk,
og Gorm er som sagt anden Gang dod as

Skræk,
men endnu er der Mænd i Aalborg, der

er vældig med paa en.

Jeg har nævnt et Par Stykker, men jeg
mangler Hr. Raaen,

velmeriterct Hos- og Sladsdigter, Fest
arrangør,

han er Sjælen t del landskendte Aalborg.
Humor.

Lokalt.
Løkken, den 12. August.

journalisternes Afrejse
fra Lokken.

Da Ekstratoget, som flulde sore
Pressefolkene tilbage, flulde gaa ved
6-Tiden, kunde man ved den Tid se
en bred Folkestrøm, Journalister og
Folk fra Omegnen, bevæge fig henad
de 3 Veje, der førte til Stationen.
Ventetiden her forkortedes af et Mu-
sikkorps fra Aalborg, der gjorde ?u-
ren med. Sæileget ankom til Løkken
el Kvarter over seks, og det Par
Minuter Toget holdt, benyttedes ril
en lille officiel Ajfled.

Landstingsmand Harald I e n-
sen udtalte: Maa jeg paa Pressens
Vegne takke den venlige By ved Ha-
vet for den smukke og hjertelige Mod-
tagelse, og med Onsket om at det
maa gaa Løkken By og dens Borgere
vel, udbringer jeg et Løkken leve !
( Hurra !)

Formanden sor Lokken Borgersore-
ninz, Spurekrssed '.rektor W -s t e r g a a r d

svarede : Det er med stor Tilfredshed
vi hører at Pressen har befundet sig
godt hos os. Ogsaa vi har hast me-

gen Glæde af d.'t korte Samvær.
Det har været en Fest vi vil mindes

længe. Pressen leve ! Hurra l) Og
i det Toget begyndte at glide hen ad
Skinnerne raaber Jornalist Jacob
Wolsing, fraAalborg, VognensPlat-
form en Tak for den smukke Modta-

gelse. Løkken leve !
Købmand Ransby svarer med et:

Journalisterne level Og mens Toget
gled bort, lod mangestemmige Hurra
raabt fra begge Sider.

Skagen.

Naar Lidenskaben
raser.

<»n Zøit dræber sin Fader
i en Duel.

Delegram.

Pari«.
I Bu«siere besluttede Forpagter Blan-

chart og Søn, da begge var foreistede i

samme Pige, at afgere Striden ved en

Duel. Den omstridte Skonne overværede

Duellen, der endte med, a. Sonnen dræbte

Faderen. Sonnen blev arresteret.

(wrfor
MMmkt VerOn

gik.
Tale af Klaus Berntsen.

Benstres Ungdom i Assenskredsen
afholdt Sondag Mode i Assens med

Folkethingsmand Kl. Berntsen
som Taler.

Folketingsmanden indledede sin
Tale med en Begrundelse af, hvor-
sor Ministeriet trak sig tilbage. De
ved jo alle, udtalte han, at Mini-
steriet Berntsen gik til Balg paa
Losningen af Fomtningssporgs-
maalet, idet Ministeriet fandt Tiden
inde til at give det danfle Folk
Junigrundlovens Retligheder til-
bage. Og Valget viste, at Mini-

steriets Opfattelse heraf fandt Gen-

klang i det danske Folk. I 107 af
114 Kredse valgtes Folkethings-
niænd, der vilde stotte Regeringens
Forfatningsforslag; men samtidig
blev det Parti, der fluttede sig til

Regeringen, saaledes svækket, at Re-
geringen ikke ansaa sig berettiget til
at være forende, da Venstrepartiet
gik ned fra 57 til 44 Medlemmer.
Jeg havde for Valget advaret Væi
gerne mod at vælge saaledes, at
man svækkede Regeringens Førerflab
Jeg udtalte offentligt, at hvis det

Flertal, der korte Regeringen frem,
i væsentlig Grad blev svækker, saa-
ledes at Regeringen ikte vedblivende
kunde være forende, maatte de Par-
tier, der i Fællesskab soraarsagede
Svækkelsen, tage de parlamentariske
Folger. Og i det Valgovraab,
Venstre udsendte sor Valget, blev
det samme sagt klart og tydeligt;
men Valgets Udfald viste, at den
as Regeringen og Venstre givne
Advarsel ikke i tilstrækkelig Grad
blev taget til Følge.

Hvorfor gik Ministeriet? sporger
man. Der har været gættet paa
flere Grunde; men Hovedgrunden
er den, at Regeringen var en par-
lamentarifl Regering. Den respek-
terede Valgets Udfald, og da de
Radikale og Socialisterne ved fælles
Optræden sik Flertallet, maa det
tilfalde dem at tage det parlamcn-
tariske Ansvar.

Soci«ldemokraterne sagde Nej. De
vil ikke træde til, sor det socialdemo-
kratiske Parti er i absolut Flertal.
De Radikale sagde derimod straks
Ja. De kunde ikke modstaa þÿ �lige
saa lidt som de under Valget kunde
modstaa Fristelsen til at udnytte
den Situation, der var skabt ved,
at Hojre stillede op i næsten alle
Kredse. De Radikale tog de Kredse,
de kunde. De sagde jo nok, at de
stottede Regeringen, men Talemaa-
der er ikke nok. De skulde hellere
have vist det i Gerningen. Var det
sket, var der ikke blevet noget Mi-
nisterfliste. De Radikale havde jo
sor provet at danne Regering, men
da gik det ikke saa godt. Jeg havde
paa Fornemmelsen, at naar de blev
spurgt, vilde de ikke sige Nej.

Havde de Radikale aislaaet at
danne Regeringen, maatte Venstre
paany have taget under alvorlig
Overvejelse, om det ikke var Ven-
stres Pligt at fortsætte Regeringen.
Thi dersom Venstre da havde sagt
Nej, vilde vi være kommet ud i et
Kaos. Da havde Kongen kun haft
en Udvej : at soge at danne et For-
retningsministerium, og det vilde
haoe været en Falliterklæring for
Venstre.
Jeg mente altsaa, at det efter
Valgresultatet var min Pligt at
indgive Begæring om Ministeriets
Afsked, og herom var Venstre enigt
Man var enige om at overlade An-
svaret til dem, der i Fællesflad
havde bekæmpet oS. Thi det kan
ikke bortforklares, at de Radikale og
Socialdemokraterne i mange Valg-
kredse gjorde fælles Sag 'imod
Venstre. Nu staar de Radikale sor
Styret, og vi ønsker dem Held og
Lykke til at fremme den Sag, der
nu atter flal fores frem. Det er
en saa stor og vanflelig Sag, at
den kun kan gennemfares, hvis alle
staar enige i loyalt Samarbejde

Nyt BrcendevinSdrama.
t Drab.

Foran Skovpavillonen i Nykobing
S. fandt man i Gaar Liget af Ar-
bejdsmand Lars Larsen med et

Saar i den ene Tinding. Han
havde i Aftes været sammen med

nogle andre Personer, og ester at
de var blevne stærkt berusede, kom
Larsen i Slagsmaal med en as dem,
som nu er anholdt. Hvorvidt Ds-
den flyldcs et Fald eller Slag vides
endnu ikke.

Roskilde ?<ankeu.
Justitsministeriet har henvendt

sig til Overformynder Friis og an-
modet ham om at undersege, hvor-
vidt en Likvidation af Handels-,
Haandværks- og Landbrugsbanken
i Roskilde er mulig, samt i bekræ'-
tende Fald at paatage sig Gennem-

førelsen as en faadan Likvidation
Friis har velvilligs paataget sig at

undersoge Forholdene
Det svenste Kronprinspar

afrejser i Dag til Danmark ;ior at be»

sove den danske Enkedronning paa Ehar-
lottenlud.

Krigens
Afslutning.

Glæde over Freden.

Esterretningen om, at Freden nu
er undertegnet, er i alle de krigs-
forende Lande bleven modtaget med
en Begejstring og Jubel, der vidner
om, at Befolkningen soler sig som
friet fra et Mareridt. Store Menne-
flemængder drager jublende gennem
Byernes Gader, og Kanonerne tord-
ner, men nu er det kun til Salut.

Soldaterne hjemsendes nu og kan
atter tage sat paa dere« borgerlige
Erhverv, som de altfor længe har
været borte fra. Glæden over dem,
der kommer hjem, er stor, men Sor-

gen over de Tusinder, som aldrig
kommer igen, fole« ogsaa nu saa
meget tungere.

Der vil nu i de kommende Aar
være nok at gore med at læge de
dybe Saar, Krigen har staaet.

' . '

Reqn over Landet.
Endelig i Gaar og i Dag er der

falden en velgørende Regn over Lit-
Vendsyssel i Forbindelse med Torden,
der ikke var særlig stærk. Alting bar

straks faaet el friflere Udseende, og
navnlig Rodfrugterne gotter sig ved

Regnen.
formuende Kasse.

Den danfle Lærerstands Begravel i-

kasses Regnflab foreligger først ru

endelig offentliggjort og balancerer
med 127,523 Kr. 75 Ore. Kassen-
Formue var ved Regnflabsaarets Sun-
ning den 31. Decbr. 1912 119,010
fir. ol Ore. Medlemsbidraget 7350
Kr. 70 Ore. I Anledning af 20
Dodsfald udbetalt i Begravelsesbjæip
8130 Kr. Ten administreres billig.
Regnskabsføreren 200 fir.. Revisorerne
20 Kr. og Administrationsudgifter
163 Kr. 23 Ore. ialt 3e>3 Kr. 25
Ore. Skade at den høje Præmie,
trods Medlemmernes Onfle, ikke bliver
nedsat noget. Ten rige Kasse kunde
saavist nok taale det, og hvem flal
det engang børe til, som er samle:
fra mange daarligt stilløde Medlemmer
gennem de mange Aar.

Lærerkaldelse.
skoledirektionen for Dronninglund Her.

red har under 8. ds. fra 1. Septbr. 191
at regne kaldet hidtilværende Hjæivelcerer
i Engesvang Skole. Moselund Si , Sen-:-
narist Otto Emanuel Svenstrup, til Ånder-
lærer ved Bcstengaarden Skole i Aldæk-
Voer Kommune.

Sæby, 11. August.

de rid hjemme.jjde Ojljni
Dødsfald.

Frøf.-n Nathalie Zahle.
Grundlæggeren af N. Zahles

Skole i Koben havn, Froken Natha-
lie Zahle, er i Gaar Eftermiddag
Kl. 27t afgaaet ved Doden paa sin
Sommerbolig i Vedbæk ester et kort
Sygeleje, 86 Aar gammel.

Nathalie Jahle var en Præstedatter ira
As Sogn i Bjerge Herred mellem Vejle
og Horsens. Allerede i 16-aar« Alderen
blev hun Huslærerinde og 24 Aar gam»
mel tog hu» Jnstitutbestvrerindeeksomen
og kort ester begyndte hun en Skole sor
Lærerinder.

Fra denne Begyndelse, der i sit Uore
var meget beskeden, stammer den store og
omfattende Virksomhed, som nu almindelig
gaar under Narnet, Frk. Zahles Skole
Allerede for flere Aar siden trak hun sig
tilbage fra Arbejdet ved Skolen, men be-
varede stedse fin Interesse for Skolen.

Mange danske Kvinder skylder den gamle
Dame, der nu har lukket sine Ojne, stor
Tak sor, hvad hun har virket sor at hojne
Kvindens Stilling.

Prcsjemlrud i Tkaqeu.
Præcis Klokken tl indkom Toget

med Deltagere fra Pressestævuet,
ialt 6.8 Pressemænd. Paa Bane

gaarden blev de modtaget af Turist-
foreningens Formand, Hr. Kæmner
Brodersen, og Skagens Borgmester.
Hele Selflabet gik nu over i Karstens
Hotel for at spise en Frokost, som
Karsten Petersen gav til ZEre for den

danfle Presses Repræsentanter.
Som Bært bod Karsten P e»

tersen Velkommen og bad Gæsterne
tage til Takke.

Redaktor Jørgen Andersen,
Horsens, takkede for Hr. Karsten
Petersens Velkommen, hvorefter

Borgmester Richter udtalte :

Skagen er nu vant til at modtage
Stormagter. Jævnlig har vi Besøg
af den tyfle Flaade. I Dag har vi

Besog af en anden Stormagt, men

den kommer fra Landfiden, og den

tænker sikkert paa at erobre os, men

vi haaber, al det maa gaa onivendt.
saa vi erobrer den til Gavn for vor

By.
Efter Frokosten spaserede« til Hav-

»en, til Kongen« Grund, Plantagen,
Krovers Hu«, Drachmann« Hus og
videre til Banegaarden, hvorfra Gæ-
sierne køre« til Grenen. Middagen
indtage« paa Badehotellet og Foldens
Hotel. Hjemrejsen foregaar for de

flestes Vedkommende Kl. 7.

Brønderslev.

ssumiklltli
mellem

England W friiiitiriøi.
Bliver deu uu til Birtelighed.

Det er nu over et hundrede Aar
siden, Ideen om en Tunnel under
Kanalen mellem England og Fran-
krig for forstc Gang dukkede op.
Jiær i England var man betæn-

kelig ved Sagen fordi man frygtede,
at en faadan Tunnel vilde begun-
stige en fjendtlig Invasion. Det
hidtil usearlige Albion vilde ogsaa
i Fremtiden være bedst tjent med,
at der kun af Bolgens Vej var
Adgang til dets gronne Kyster.

Men det vor for Luftskibenes og
Flyvemaflinernes Tid. Nu stiller
Forholdene fig anderledes. Staar

Englands Usaarlighed i vore Dage
i Fare, saa kommer Faren ikke fra
neden, men fra oven.

Nu synes da ogsaa Stemningen
at være ved at vende fig. Forle-
den modtog den engelfle Forstemi-
nister en Deputation af Forretnings-
mænd og Parlamentsmedlemmer,
vedrorende Planens Udforelse, og
i Frankrig er der er en voksende
Sremning for at faa taget sat
snarest.
I vore Dage er engelfle og

sranfle Jngeniorer fuldt enige om
Tunnelbygningens Udsorelse. Under-
sogelser har vist, at ingen storre
teknifle Vanfleligheder vil hindre
Arbejdet. Havbunden under Kana-
len bestaar hovedsagentlig af en

graa Kalksten, som er haard og
vandtæt og samtidig let at bear-
bejde. For fuldt at udnytte dette
Kalkterræn maa man imidlertid
lade Tunnellen gaa ikke i en lige
Linie, men i en svag Kurve, hvor-
ved dens Længde vil blive 6 danfle
Mil.

Heller ikke den finansielle Side
af Sagen ventes at flulle volde
Vanfleligheder. Omkostningerne an-
staas at ville andrage ca. 288 Mill.
Kr., hvoraf England og Frankrig
flulde fcemflaffe hver Halvdelen. I
Frankrig venter man, at Staten
selv vil træde til. I England
venter man fig, at der for dette
Lands Vedkommende flulde dannes
et Aktieselskab.

Den sranfle Jernbaneingenior
S a r t i a u x, som med stor Energi
arbejder sor Planens Udforelse, gor
gældende, at Tunnellen vil medsore,
at Passagertrafiken mellem Eng-
land og Frankrig i Lobet as saa
Aar vil vokse til det tredobbelte.

Telegrumveksling mellem
Zaren oq Kong (5arul.

Bukarest.
I Anledning af Fredens Under-

tegning har Zaren af Rusland sendt
Kong Carol et Telegram: þÿ ��J�e�g
beder Deres Majestæt modtage min
oprigtige Lykonflning r Anledning
as Genoptagelsen af Freden paa
Balkan. Denne velfignelseSrige Be-
givenhed er utvivlsomt tillige en

Sejr sor Rumænien. Jeg nærer
de bedste Onfler for Deres Lands
Lykke og Velfærd".

Kong Carol svarer derpaa med
solgende Telegram :

þÿ ��D�y�b�trort over den Interesse
og den hjertelige Lykonflning Deres
Majestæt har sendt mig, takker jeg
as Hjertet for det nye dyrebare Be-
vis for Deres Venflab.

Bukarest.
Toldaterne hjemsendes.

Kongen har underflrevet Besalin-
gen om Hærens Demobilisering.

Belgrad.
Demobiliseringen begynder i den

nærmeste Fremtid.

5olvbryllup.
Under Besøget i det gamle La: '

fejrer Hr. C. H. Cbristensen flød
Sterup'! og Hustru, fra Fremonc :

Nebrafla. som tidligere meddelt,

paa Fredag. ven 15de Augufi
deres Sølvbryllup, der holdes paa

Landmandshotellet i Sæby.
StrakS efter Solvbrvllupvel rejfer

Parret med den nve store tvfle Kæmpe
damper þÿ ��J�m�v�e�r�a�t�o�r�"fra Hamborg til-

bage til Amerika.
Mordet i HMkinsjiliiik

for fiøiffiftfi.
Telegram.

København.

I Ma:dsagen fra Holsteinsgade er

Højesteretssagfører Winther Irffiffct til Ak-

tor og Højesteretssagfører Asmussen til

Tescnsor sor Hansen-Vindtng samt Højeste-

retssagfører Liede tit Defensor sor Fru
Kock ved Behandlingen for Højesteret.

Provst Krarups Minde.

C't lille lllield ved Kaas
station.

Gu Godsvogn løber mod cm

Pcrioovog«.

I Gaar Aile« flcte cl lille Toguheld ved

Kaas St.
Lidt sor Pressetogei passerede Stano-

nen, lod ved Frispormærkci en Godsvogn
mod en Personvogn, dvis ene Side dier

noget medtaget, ligesom Ruderne floges
ind.

Ellers fleie ingen Skade.

EfteraarSmanovrerne.
Foruden de tidligere omtalte Es-

teraarsmansvrer, der i Tiden fra
28. September til 4. Oktober af-
holdes dels i Sydsjælland, paa Næst-
ved-, Præsts- og Vordingborg- Egnen,
dcls paa Falster og dele i OdSher-
red, vil der blive afholdt enkelte
Ooelser ogsaa i Jylland. Nogen
storre Ooelse vil der ikke blive af-
holdt i Aar, og Sammendragning
as Tropprrne finder ikke Sted. Den
12. Semptember indkaldes Mand-
flabet ved de forflellige Vaabenarter,
og Tiden til d. 20. September an-
vendes saa til en Række Ovelser i
Garnisonsbyerne og deres umiddel-
bare Omegn. I Dagene fra 20. til
28. September afholdes de lidt mere
samlede Ovelser, der kaldes Regi-
mentsovelserne, og derefter solger
Ovelserne under deres mere udvidede
Form. Efter Ovelsernes Slutning
vil de beredne Divisioner kunne være
tilbage i deres Garnisionsbyer den
6. Oktober, de andre Afdelinger forst
den 8.

Fru M. LaSsenS Jordefærd.
Afdode Finansminister Vilh. Las-

sens Moder, Enkefru Marie Lassen,
jordfæstedes i Onsdags i Roskilde.
Der var i Fl. þÿ ��R�a�s�k�.Dgbl." sendt
signerede Kranse fra Folkethings-
mand I. C. Christensen, Sigurd
Berg, þÿ ��A�a�l�b�o�r�gAmtst." og flere

Foruden Fru Lassens store Slægt

Alle, som har tegnet Bidrag til
en Mindesten for Provst Krarup,
men endnu ikke sendt Belobet, samt
eventuelle andre Givere, bede« sende
dere« Gaver til undertegnede sna-
rest mulig, da Stenen flal rejses
inden l. Septbr, En oprigtig Tak
til de mange, der var med o« i vor
Tanke.

Paa Komiteen« Vegne:
A. M. Albertsen.

Komuiunclærcr. Brønvcrslcn.

Hnsmandslovrng
Neoikon.

Indførelsen af ensartede Laun.

£tor Dilgang af Laanssgcre.

København, t l. Ang.
Som meddelt flal HnsulandSkommis-

finnerne fra de forflellige Amter sam-
le« til et fælles Mode i Fredericia i

sidste Halvdel as denne Maaned.
Efter hvad vi nu har bragt i Er-

faring, er det særlig Spørgsmaalet
om Husmandsloden« Revision og den

bebudede Forhojelse af Renten, man

flal drøfte. Med Hensyn til selve
Revisionen, flal det ikke være store
Forandringer, der onfle« indfort i Lo-

ven, dog vil der paa Modet blive

stillet Forflag om, at man i alle Til-

fælde sætter Grænsen for Laaiienr til

8060 Kr. Hvad den bebudede Rente-

forhøjelse angaar, da beklager man,
at den kommer, men man flipper
næppe uden oui den.

Vor Hjemmelsmand oplyser sor-
øvrigt, at der i Aar er soregaaet e»

betydelig Stigning i Antallet as Laan- \
søgere.

professor Hannovrrs
Nndknsopjindrlsk.

Opstillingen af Akkumulatorer
er paadcgynbt.

Olm en Maaneb begynder
vristen.

Privattelcgram

Kobenhavn. 12. August.
I disse Dage er der udnævnt en

Direktor for den nhe Fabrik, der er

oprettet til Fremstilling as Pore-
metal paa Basis af Prof. Hannovers
epokegorende Opfindelse.

Den nye Direktor. Oanll. po!yt.
Jngenior Ove Meyer er allerede
gaaet i Gang med Opstillingen af
Akkumalatorer. Ovre paa den gamle
Banegaard« Terræn er en Mængde
Mennefler beflæftigede med dette
store Arbejde, og om en Maaneds
Tid, naar de er færdige dermed,
begynder Fabriken fin Drift.

Prof. Hannovers Opfindelse gaar,
som man vil erindre, ud paa en ny
Fremstillingsmaade as porose Me-
taller, lettere og i hoj Grad mere

Hjsrillg Mkoalo-
kasses Ksnkursbs.
I Bladene fra 5. ds. har Hr.

Overformynder Friis imodcgaaet
Hr. Fabrikant S. Thomsen« Artikel
i þÿ ��V�e�n�d�s�y�s�s�e�lVenstreblad" af lste
ds" angaaende Skistekommisfionen«
Salær. Hr. Thomsen flrev i fin
Artikel, at han aldrig havde tænkt
sig, at Salæret ved en Skiftekom-
mission kunde blive godkendt saa
stort. Denne Udtalelse er aaben-
bart faldet Hr. Friis for Brystet;
thi ikke blot har han gjort sig den
Umage at omtale de Fordele, som
Kommisfionsbehandlingen har bragt,
men han har endog faaet forhen-
værende Justitsminister Bulolv til
at afgive en Erklæring om. at Sa-
læret efter han« Mening absolut
ikke er for stort. Hr. Biilow« Er-
klæring flal jeg ikke kouinie ind paa ;
den viser kun, at han er vant til at
regne med store Salærer, hvad vel
nok alle Højesteretssagførere gor.

Jeg indrømmer, at en ordinær
Konkursbehandling as Boet muligt
vilde have taget tængere Tid, end
Kommissionsbehandlingen har taget,
og at dette vilde have været til
Skade for Sparerne ; ja, jeg er til.

StatStilffnd til
Kommunerne

for Finansaarel 1913þÿ �14.
Ti! Udbetaling anvise« : Hjø: '>&

Amtsraad 50,014 Kr., Hjøring Vy-
raad 4904 Kr., Skagen bo. 184

Kr., Frederiksbavn do. 2207 Kr .
Sæby do. 942 Kr., Thisted Amts-
raad 26,196 Kr., Aalborg Amt«,
raad 26,085 Kr., Nørresundby Bu
raad 1701 Kr., Aalborg do. 12,340
Kr.

Dronninglund, 11. Aligiikt.

V. PronderSlev
Merqelsclstab

afholdt i Afte« afsluttende General-
forsamling paa Hotel þÿ ��P�h�ø�n�i�x�"�.

Formanden, Gartner Spejlborg,
gav en kort Oversigt over Selfla-
bet« Virksomhed i de 8 Aar, der
er hengaaet fiden Arbejdet sor dets
Dannelse blev begyndt.

Til 0l Ejendomme blev udkørt
2747,3 Fv. Mergel, der ved Mod
tagelsen kostede 10 Kr. 80 O. p. Fv.

70 Fv. blev betalt ved Modta-
gelsen, meden« der til Resten blev
laant Penge, som nu ester 7 Aar«
Forløb er afdraget.
I Stedet for de sædvanlige Stat«-

laan er Pengene taget af de halv-
aarlige OverfludSudbetalinger ved
Mejeriet.

Efter at sidste Aar« Regnflad og
den asfluttende Opgørelse var frem-

Fualefiydnina.
Dronninglund Haandværker- og Borger-

forening afholdt i Gaar fin aarlige Fugte-
stuvning. Der musicerede« paa Skvdc-
pladsen, og der var i Aar særlig stor
Tilslutning. Der maricherede« i Procession
til og sra Skydepladsen Ester at Præ-
mierne var uddelte, maricherede man med
Mufik og Fane i Spidsen NI Fuglekongens,
Malermester Nielsen«, og Skyttekongen«.
Boghandler Han« Tausen Pedersen«, Bo-
pæle. Derefter var der Festlighed paa
Hotellet med afsluttende Bat.

Præmierne saldi saalede« :

Brvstpladen (6 Kafscstee6 Marer Nielsen
ved Han« Tausen Pedersen« «kud.

Hojre Vinge (1 Kompots! T. E. E vristen-
sen ved Karetvmager EhriftensensSkud.

Venstre Vinge Z Spiieste' Kommi« Oinm
ved Skomager Ra«mu«!en« Skud

Halen (t FI«deste> Fru Rosendahl ved
Han« Tausen Pedersen« Skud.

Kr sidste Aar. og der er en Frem-
gang sor første Halvdel i Aar paa
4 Mill. Kr. Bi har ikke nær naaet

Toppen endnn ; der er ingen Græn

ser for, kvad Mælk vi kan lave.

Den Slægt, der kommer, stal bygge
videre og forbedre. Navnlig maa

Opmærksomheden henvendes paa
mere Finbed. men forst og fremmest
mere Nenhed med Maikens Ve-

handling. De propre maa gore de

mindre propre forstaaeligt, hvor

omfindtlig en Natur Mælken har
Dens Renhed er af overordentlig
stor Betydning for et fint Produkt,
og det er jo faadan med Andels-

driften, der er man fælles om Tab

og Fordel. Efter at have omtalt

Hojfkolens store Betydning for Ud

viklingen i de 25 Aar, fluttedc Ta-
leren med at onske til Lykke med

Dagen og med Haabet om, at den

Slægt, der skal fortsætte, maa for-
staa at bygge videre paa den gode
Grund, der her er lagt.

Forovrigt indeholdt Foredraget
en Del sterc Udtalelser og Oplys-
ninger, men da disse falder noje
sammen med, hvad der er sagt ved
en lignende Fest fornylig, er de

her udeladt.

Jeg agter loyalt at stotte den nu
værende Regering, saa længe den

forer Grundlovssagen frem i samme
Spor som den soregaaende Rege-
ring. Hidtil har Regeringen jo kun

optraadt forstandigt. Thi et er jo
at være Opposition, et andet at være
den ansvarshavende Regering For
mente de Radikale, at man straks
kunde gore sig færdig med Lands-

thinget og faa Grnndlovsforstaget
gennemfort i en Fart. Nu vil man

give Landsthinget Tid til Over-

vcjelse og prove paa at faa en For-
handling i Stand. Man vil For-
handlingens Vej. netop den Vej.

som Ministeriet Berntsen havde an-

vist. da det var forende i denne

Sag.
Forst Forhandling, sor vi gaar

til Kamp. sagde vi, og det siger
ogsaa de Radikale nu. Men jeg

gentager, at jeg loyalt vil stotte den

nuværende Regering i Kampen for
Grundlovssagen. Thi sor mig er

Sageli Nr. 1 og Personen det

underordnede. Jeg misbilliger, hvad
enten det fler fra Venstres eller fra
radikal Side, onl man nu giver sig
til at bekæmpe hinanden i Stedet
for at samles om Grundlovssagens
Losning. Indbyrdes Strid mellem
de tre Partier, der hidtil har staaet
samlede om Grundlovssagen, kan kun

gavne Modstanderne.
Disse Bemærkninger har jeg fun-

det Anledning til at fremfore her-
for at bevise over for mine Væl-

gere, at Ministeriet er gaaet paa
Grund as dets parlamentarifle Pligt.

Folketingsmanden holdt derefter
er Foredrag, hvori han udviklede de

Krav, der bor stilles til den op-
voksende Ungdom, og anbefalede
den særligt at soge Oplysning og

Dygtiggorclse, for at de Unge med

Hæder kan fylde deres Plads i
Samfundet og lofte den Arv, deres

Fædre har efterladt dem. Han ud-
talte sin Glæde over Ungdoms-
foreningernes kraftige Vækst Landet
over saa vel som i Assens Kreds.

Venftreungdomsforeningens For-
mand takkede Folketingsmanden og
meddelte, at Foreningen havde ved

taget al udnævne ham til LEres-
medlem.

Modet sluttede med et kraftigt
besvarer Leve for Folkethingsmand

I. Berntsen.

havde mange Roskilde Borgere samt
enkelte kendte Politikere givet Mode

sor at vise den gamle Dame den

sidste Mre

Rejsen mellem Pari« og London
vil da kunne gores paa 5 Timer,
saa kan man rejse fra den ene af
de to Verdensbyer og tilbage igen
paa samme Dag og dog faa Tid
til nogle Timer« Ophold. Der kan
da ikke være Tvivl om, at Tunnellen
vil komme til at betale fig, faa
meget mere som man ogsaa vil
kunne gore Regning paa en meget
stor Godstrafik. Dristsomkostnin-
gerne regne« at ville udgore ca. 7

Mill. Kr. Men Bruttoindtægterne
vente« at ville kunne bringe« op til
ca. 25 Mill. Kr. aarlig, saa der

bliver herefter ca. 18 Mill. Kr. til

Forrentning af Aktiekapitalen, en

Sum, der vil repræsentere ca. 7

pCt.
Den sranfle Forsteminister, Bar-

t h o u, borer til dem, der livligst
interesserer fig sor Planen« Ildso-
relse. I en Tale, han sornylig holdt,
udtalte han, at Tiden havde med-
sort saadanne Forandringer, at de

Betænkeligheder, man hidtil havde
næret fra engelfl Side, nu ikke
mere vilde kunne opretholdes. Tun-
nellen vilde blive et Middel til
Fremme as Freden og as Civili-
sationen. G.

produktiv end den sor anvendte Me«
thode. Professoren har lost denne Op-
gave ved Hjælp as en Konstruktion
as þÿ ��D�e�nlettere Akkumalator", og
i lange Tider har man paa Fabriken
været beflæfttget med Provesrem-
stilling. Denne Provesremstilling har
vist overraflende gode Resultater,
og nu er man da saa vidt fremme,
at man i Lobet as kort Tid kan
paabegynde Driften.

Selve det forretningsmæssige er
allerede i fuld Gang. Man har saa-
ledes Forhandlinger oppe om Ud-
forse! til Norge, Sverige, Finland
og Rusland, og man har med en

særlig Udvidelse for Oje stuttet As-
tale om Leje as nhe Bygninger paa
den gamle Banegaard« Terræn, og
i en nær Frenitid paatænker man
en stærk Forogelse Arbejderne« Antal.

Gent

bøjelig til at give Hr. Friis Ret
det meste af, hvad han skriver til

Kommissionen« Ro«; den har vist-
nok gjort fit Arbejde godt. Men
til Trods for, at dette er den al-
mindelige Mening, har jeg til Dato
ikke hverken set eller hørt et eneste
Mennefle þÿ �Kommissionen« Med-
lemmer og Hr. Biilow undtaget þÿ �

sige andet, end at Kommission«-
salæret er meget stort, ja, alt sor
stort, naar Hensyn tage« til, at de,
som flal betale det, i Forvejen har
lidt et stort Tab. og ester alminde-
lig Opfattelse ogsaa sor stort, reg-
net ester Arbejdets Størrelse. Kom-
niisflonen har arbejdet ea. l Aar;
men hvis man mener, at det har
været et uafbrudt Arbejde sor Kom-
missionen« Medlemmer, et Slid
baade Nat og Dag, saa er dette
næppe rigtigt.

Saavidt mig bekendt har Kom-
missionens Medlemmer tillige kunnet
varetage og passe dere« Arbejde ved
en hel Række as offentlige Hverv og
dertil endvidere deres egne private
Virksomheder, og saa tror jeg endda,
jeg tør berolige Poul P. Poulsen
med, at selv de to as Kommissto-
nens Medlemmer, som man efter
Salærets Størrelse og Fordeling
maa formode tfnr stidt særlig hanrdt
i det, ser ikke Spor as anstrængte
ud. De kunde vist sor den Sags
Skyld godt holde ud til, og gjorde
rimeligvis ogsaa gerne en Tur til
Roskilde for at være til Tjeneste
der.

Med Hensyn til Silæcel« For-
deling, da er der næppe nogen, som
kritiserer, at Formanden saar 6000
Kr. Overformynderen. Frii, er en
Autoritet, cg en saadan Mand var
det nødvendigt at sætte i Spt-sen for Kommissionen, for at denne
kunde nyde den nodoendige Tillid.
Folk finder det derfor naturligt og
rimeligt, at han faar et godt Ho-
vorar for fin Medvirkning. Men
den offentlige Mening vil næppe
nogenfinde forsone sig med, at Sag-sorer Jacobsen faar 15,000 Kr., og
Amtsraadsmedlem I. Nørum faar
0000 Kr. for en Del af et Aars
Arbejde, som de har udsort, uden
at de har behovet at give Afkald
paa deres øvrige Stillinger eller
Indkomster.

Og disse Salærer staar i Mod
sætning til de mange pæneUdtalel-
ser om, at det var Sparernes In-
teresse, som Kommissionen særlig
var sat til at varetage, og de staar
1 Modsætning til den Offervillighed,
hvormed Bankens tidligere Fuvk-
tionærer sogte at mildne Tabene
for Sparerne.

Hr. Chr. Petersen, Harritslev,
figer i sin Artikel, at jeg var den
eneste modige Mand. der var til
Mode paa Forsamlingsbygninge:.
ved sidste af Kommissionen sammen-
kaldte Mode, men at jeg stog mig
til Ro med Formandens Udtalelse
om, at det var lovligt af Kommis-
fiomn at tage saa mange Penge i
Salær, og at det paa ingen Maade
kunde kaldes et stort Salær.

Maa jeg dertil stge, at jeg al-
deles ikke slog mig til Ro, men for
undrede mig meget over, at der var
ingen af de Tilstedeværende, der
støttede mig i min Krillk, endflønt
jeg vidste, at der i Forsamlingen
herflcde baade Forundring og In-
dignation. Hvorfor kom Chr. Pe-
terien ikke frem paa Modet? Naar
han ikke sandt, at jeg udtalte mig
riglig, saa burde han have sagt fin
Mening.

Ja, der tales meget i denne Tid
om det store Salær, men det, som
jeg horte en Mand sige forleden,
al det var glemt om et halvt Aar,
denne Mand giver jeg ikke Ret.
Jeg tror, det vil blive huflet i
mange, mange Aar. Bi maa jo
ind: omme, at der er mange, som
har forlist en Del af deres Formue,
som de har arbejdet haardt sor at
spare sammen, og som de flulde leve
af, naar de ikke kunde arbejde læn-
gere. Disse Folk tror jeg næppe
glemmer det saa hurtigt. Ja, der
er vist mange, det vil staa for som
et varigt Minde. Men lad os haal-e.
at de, som har tjent det store Salær
eller rettere sagt saaet det, ikke maa
faa noget legemlig Men af deres
store Arbejde. Om de ellers faar
noget Men deraf, vil Tiden jo vise.

Niels Ejstrup.

lagt og enstemmig godkendt, blev
den indbetalte Garantikapital, 50
O. pr. Fv . til Dækning af mulige
Tab med Renter tilbagebetalt Med
lemmerne, da disse havde betalt
hvad de flulde. saa der var intet
Tab. Denne nyttige Fore-
ning er dermed opløst, da Formaa-
let sor dens Virksomhed er sluttet,
men Virkningen as Foreningene
Birken vil i lange Tider ses hec
paa Egnen i de gode Afgrøder paa
Korn- og Græsmarkerne. þÿ �At der
inden Medlemmerne fliltes, blev ud-
talt en Tak til Bestyrelsen og særlig
til Formanden. Gartner Spejlborg,
er naturligt. Spejlborg var jo en
as dem, ja den, der gjorde mest sor
at saa Selflabet dannet og har hele
Tiden været Formand. pþÿ �n.
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Secher-Jansen og Alting i Sæby
ordner til enhver Tid l aan i alle Kredit-
or Hypotekforeninger og andre Penge-
inatituter saml Ejendomshandler og nvrige
juridiske Forretninger

Træffes i Flauen skjold I. og 3. Fre-
daø i hver Mssned. 50 Klædninger

De Gamle paa
Alderdomshjemmet

kan, bvis Vejret vil vcrre gunstigt,
vente sig en smuk Festdag i Mor-

gen, idet Byraadets Udvalg var

bestuttct at give dem en Udflugt til

Lonstrup ; en Ion Tanke, der fortjener

almindelig Sympattii. a
a

af Kamgarns- og heluldne Buckskins-Rester þÿ �syede paa
egne Værksteder þÿ �udsælges i disse Dage for

Overretssagfører Selchau
ordner Lddlfl og

EjendomshandelerDiamantbryllup
kan TirSdag den 19. flires af fhv.
Overlarer L. Dabl og Hustru.

Hypolhekobl.
47.7. jydskc 2. S.
47.7. do. 1. S.
5 7. do. 2. S.
5 7, do. I. S.
47.7« jydfl, Land.
5 7« do. do.
5 7. Husmand«

Aktier.
Nationalbank . . .

Privatbank ....
Landmandsbank . .
Handelsbank ....
Kbh. L. o. Diskb..
Kbh. Grundejerb. .
Rer istonsbanken . .
Laanebank
Arederiksb. Bank .
Islands Bank . . .
Ayns Diskontok. .
Telefon
Danske Sukkers. .
Burm.srWatnsA,
Aoren. Dpskselfl. .
Dpfls. T mmark.

do. No:den. .

91 917.
947, 957,
977
997
88
92
917

977,

»m.andrø juridiske Forretninger
Telefon til. Branderslev. 25 Kr. pr. Sæt.

Fra Guldborgland Hedeplantage ved Viborg
leveres Granstænger þÿ�4 ��5Alen lange, passende til Stakitter, til en Pris af
18 Kr. pr. 500 Stk., frit paa samt ige Statsbanens Stationer i Vendsyssel.

Telef. 220. Hedeselskabet, Viborg.

92 927«

>101
90
927.

, 937«

1477,1487«
1037.104
1367,136' .
1417.1437«
977. 977.
107. 11

1087.1107«
111 113
877, 897,
867. 877«

Dyrlæge Riisager
:ft'es alter Onsdag

Disse Klædninger ere udstillede saavel i Vinduet paa
Springvandspladsen som i Udstillingslokalet i jernbanegade.

Axel Christensen, Hjøring.

Ejeudt'msbandel.
Fhv Sogneto-e? «. Jensen. Elli.sbøj,

bar io.gt "n Land. ...
Proprielar Aa.'volm. Holmen og Riebuhr,

jrirkt?
/tøteiaaimtn er 50,000 Kr. Overtagelse
Oktober.

Kaarden skal udftpkke«.

5anq i Lunden.
I Atten vil et af vore BySborn optroede
Lunden og gloede Hjoringenserne med

,-n Sang Det er Operasangerinde Fru
Petra Lundmark, en Datter as Fotograf
Fru Kirstine Lund. Arnen, der sor bar
ootraadt i Hioring, akkomvagnereS af Hr.
S. Lundmark.

sikkert vil Mange i Asten venulte Lej.

ligheden til at bore Fru Lundmark, iaa

meget mere, som der ogsaa i Aften er

Koncert af Orkestret og Illumination,

5ommerrevuen
bolder i Morgen Aften Jubiloeum, idet

Sen spilles tor 26de Gang. Den bedagede
Andling boltrer sig dog lige frist og barm.
loS og forventer stort Beiog til Jubi-
IcrumSfesten.

Hjoring Biograftheater
dod i Atle« paa et fcrrdelc« karakteristist
Billed: en religioS Folkefest i Turkestan,
de nord for Persten beliggende Egne. hvor
de turkiste Nomader horer hjemme, Be>
stielien af en Millionrrr, som sorbrvderste
»lrvinger holdt fangen, tog sit Publikum
mcfc Storm og en kobenhavnst Humoreste
om en uimodstaaeiig Mastinstrtverste mo»
rede unægtelig meget.

H»cu..plforeuiugeu
af Slagtermestre i Jylland

afholdt i Sondags Aarsmode i Kolding.
Hovedpunktet paa Dagsordenen var Ind-
iorfel af Statekodkontro!, og det vedtoges
atter i Aar al indgaa til Lovgivnings,
magten med Andragende om at faa ens>
artet Statskodkontrol Landet over, saavel
vaa Land som i By.

som Formand valgtes Jacobsen. Hjo>
ring

Skolev«Snet.
Skoledirektionen sor Vennebjerg Herred

bar 9. August ester Ansognrng uden Pen-
ston fra l. Oktober d. A. afskediget Lcrrer.
inde ved Hjoring kommunale Stolevcrsen
Ark. K, M, Hedegaard.

Vort Barometer
viste K!. 4 i Eftermiddag :

, G,

Laveste Temperatur i Sat: 4- 67«.
I Eftermiddag Kl. 4: 4- 13'/,.

Metevrologift Instituts
Veretuing.
Den 12. August.

Lave Lufttryk over Sydstandinavien.
Hojt og stigende Barometer over britiste
Oer.

Udfigl til foreløbige Binde omkring
Nordvest. Noget under normal Barme.
Overvejende tort Bejr.

Kreditforeningen af
Grundejere paa Landet

i Jylland.
Laamogere til December Termin

anmodes i omftaaende Annonce om
'narest muligt, i hvert Fald inden
-- Lktober, at indgive Begoering om
Siacn.

Præmieskydningen
i Rakkeby.

søndagen den 3. August afholdte« Prce-
mie. og Kavstqdning i Rakkeby med fol-
gevoe Resultat :

vandt Skallerup med
v«,k» vandtes af Kr.

meh 76 Points.
/ _ 2. Skallerup 47 Points
( «r Hn'en. Rakkeby 46 -
3. þÿ �Niels Hansen, do ... __
4. - Karl K. rlien. Skallerup 45 þÿ �

Niels Riishoj, do .j.
5- 3en< Kristensen, do. 41 _

N P. Bek. do.
N. P. Thomsen, do. 4(j
Aran« Nielsen, Skibsby 40

«>«re Skytter,
i. Pr «. Rasmussen, Skibsby 41 Point. ©e&fflaacv- Rakkeby 35 -

af
f0t rW Vtter yand.es

Point«
Ra«mu!sen, Skibsby. med 71

Hovedstydn igsserie.
Pr. Jens Hedegaard. Rakkeby 20 Points

Jens Jensen, Skallerup 27 þÿ �
- Milkel Dissing, Rakkeby 27 þÿ �

Th«. Jensen, Skallerup 20
R. P. Bek, do. 20 -
»' mT Pnntsen, Tornby 25

fa,m««fen, Skibsby 25 þÿ �

o.' k.V'21' Skallerup 25Rudolf Kristensen, do. 27 þÿ �
R i n g s , s y ».

Pr. A. Rasmussen. Skibsby 27 Pointsþÿ �S.P Sorensen, Skallerup 20 þÿ �
þÿ �Thomas Jensen, do. 20
þÿ �Kristoffersen, Rakkeby 25
þÿ �Mels Riishoj. Skallerup 25 þÿ �

S. P. Thomsen, do. 25
Jens Vangsted, Skibsby 24
Jens Hedegaard, Rakkeby 24 þÿ �

Theodor Kristensen, do. 24 --

Aalborg Ugemarked.
Der er tilfort 58-4 store Kreatu-

rer, 459 Kalve, 150 Lam og 76
Socr.

Omsætningen gik meget slædende.
Streit havde til i Middag« tov!
115 store Kreaturer, en Snes Kalve
og 12 af de vevste Soer. > Men en
Del af de andre Kobere var meget
træge. Jeppesen og Schmidt, Hor-
fens, der plejer at se'de ca. 60
Kreaturer til Liibeck over Aarhus,
kober i Dag næsten intet.

Kalve var for rigelig tilfort.
Eflersporgslen var i Grunden god.
Baade Lyngbjerg og Franck kober
store Partier, men det tynder for
lid i de store Beholdninger, og
Prisen holder ikke. Soerne lidt
bedre efterspurgt, men Sæsonen er
ikke ganske inde endnu. Gode, fede,
unge Soer kan koste op til 32 Ore
Pundet.

Med Kælvekoer gaar Handelen
stille paa Grund as Grcrsm inglen.
Tyre koster 27þÿ �34 Ore Pundet.

Frederikshavn, 12. August.
Forvildede Vrevduer.

Nu i Scrsonens Tid mistes der'. Landet
rundt en Tel Brevduer: det er i Sagens
Interesse af stor Betydning for Ejerne at
erholde Meddelelse om, hvor disse Duer
er indfangede.

Alle saadanne Meddeleiser bedes god-
hedsfuldt indsendt til .Brevduebladet",
København.

Frederikshavn Byraad
holder ikte Made Mandag den 18. ds.

Lærerkaldelfe.
Dronninglund Herreds Skoledirektion

bar under 8 August d. A. kaldet hidtil-
vcrrende Hjcrlpeloerer i' Engesvang Skole
pr. Moselund St. Seminarist O E Sven-
strup til Andenloerer v.d Bestengaarden

kole i Albcek-Voer Kommune fra 1ste
eptember 1913.

B r e n s t e d.

Ejendomshandel.
Modehandlerrnde,' Enkefru Kscer, Vren-

sted By, har kobt det Jens Ellitsgaard
tilhorende Hus samme Sted sor en Kobe-
sum af 4800. Overtagelsen sker l. Sep>
tember.

EmM frølffjfolf.
Lysbillederne

i Stolens Tjeneste.

Ten koufcsfivuslofe Tkole
og Enhedsskolen.

Lærernes samvittighedsfrihed
og Vsrus

erhvervsmæssige Arbejde.

Tkolevæsenets
internationale Bureau.

Kobenhavn, 11. August
For nogle Dage siden omtalte vi,

at det internationale Skole-Bureau
havde holdt Mode i Brhssel. Dan-
marks Repræsentant, Kommunelærer
Skarvig, er nu vendt hjem derfra
og meddeler os folgende om Bu-
reauets Forhandlinger.

Et fremtrædende Punkt paa Dags-
ordenen var Skolernes Stilling til
Kinomatografien og Lysbilleder
overhovedet. Dette Sporgsmaal
blev droftet meget indgaaende af de
D-legerede, og paa Forflag fra
Danmark blev der vedtaget en Re-
solution, der udtalte Onskeligheden
as, at der i hver Skole forefindes
en Lsterns msgica og et Lhsbilled-
apparat, som kan bruges baade til
almindelige Lysbilleder og til Gen-
nemstraaling af Postkort. For de
store Skolers Vedkommende mente
man endog at kunne stride til An-
vendelse as Kinomatografien þÿ �de
levende Billeder.

Medens dette Sporgsmaal er af
rer neutral Art, et Fremskridts-
sporgsmaal, som alle kunde enes
om, var der et andet, som gav An-
ledning til store Debatter og satte
Sindene i heftig Bevægelse : Sporgs-
maalet om den konfesfionslose Skole.
I de katholste Lande, hvor man

næsten overalt styrer Folkestolen
efter det konfesfionslose Princip,
giver dette stadig Anledning til Strid
mellem Lærerne og Staten paa den
ene Side og Forældrene og Kirken
paa den anden. Navnlig kan Læ-
rerne i enkelte Tilfælde være ret
haardt udsatte for en stærkt katholst
Befolknings Uvillie. Det er saa-
ledes indtruffet, at enkelte Fana-
tikere har passet Læreren op og
brugt Vold imod ham, naar de ikke
mente, han var paa deres Side.

Med Henblik paa dette for Læ-
rerne þÿ �og Skolen overho-
vedet þÿ �hojst nheldige Forhold
vedtog man paa Kongressen at ind-
gaa til de sorflellige Regeringer,
dette vedrorer, med et Andragende
om, at Regeringen vedtog Love,der beflyttede Læreren mod fligeAttentater og beflyttede Folkestaten
i det hele taget.

Efter at man havde behandlet for-

Foreninger
977, -

877«
87

1067. 107 1067.107
220 2207.2207.220",

847. 847,
118 þÿ �1177.118
1187. - 118'/.1187,
1287, - 1287.128",
1297. - 129 1297.
144 1437.1437.144
114 1137.1137.114

þÿ �41 42
1377.1377.1377,1377.
1417.1417,1417.1417,
88'/, 887« 887. 88'/,

1287« 128 128 1287.

0$ Møder.
Irrbrrikahaou 6t|taaii

holder iffc Møde Mandag bru IHfec
August.

Borgmefterko rtorel i Frederikshavn,
den 12. August 1913.

Holsøe.

10 1. Al s tabe
af sorflellige Størrelser, toet ved Hjøring.
er bisitg til Salg strak« ved Mægler Z.
P. Jeuscu. vjvrmg. Ttf. 351.

do.
do.
do.
do.
do.
do.

Carl . . .
Dannebr..
Skjold . .
Urania . .
af 1896 .
Heimdal

þÿ �þÿ �88 90
90 907, 907. 90'/.
þÿ �- 2237.224' .
þÿ �þÿ �1867.188

1957.1957.1957.

Dansk-ru- stsk Dpsk,,
Ostasiat'fl Komp. .
Arf>. Spv.sr Elektr.
Crome & Goldsch.
Nord. Tekst".. . . .
BallinS Sønner. .
Danske Spritfabr. .
Kbh. Dampmøller 194
Danfle Cikories. . . þÿ �þÿ �þÿ �þÿ �

Aoren. B vggerier 214' .214' .214' .2147.
Helsingør B«rft . . þÿ �þÿ �1137.1157«
Ardhlm. Teglv. . . 977. 97 97 977«
Aakse Kalkbrud . . þÿ �þÿ �þÿ �þÿ �

Aoren. Paptrsabr. 2027,202 202 202'/«
Titan 1087.1087.108 108",
Glud s- Marstrand þÿ �þÿ �159 161
Nrd. Kab. 0. Traad 115 1157.115 1157«
Gosch - þÿ �757. 777«
Dansk Kulkomp. . . 222 2227.2217 ,222

Mygdal ag Omegns
Foredragsforening

holder Møde i Mygdal Forsamling! hus
Søndag de« 17. Aug , Kl. 4 Efterm

Fru S'ev.rs taler.

Htjtessrsikrillgbjsrtlliiljjtllsor Mm or Snttiii
afholder en ny Generalforsamling i Astrup
Forsamlingshus Fredag de« 15. Aug.
paa Grund af for ringe Ttlsiutntng til den
sorrige.

En stod Ejendom
paa 12 Tdr. er til Salg.

Grundtvig Larsen.
Vester Bronderup Mark vr. Hjøring

I
Auktioner. Licitationer.

Sindal Sognrtaab
ønffer inden 1. Teptbr. d. A. Tilbud
paa følgende Skarver at levere mdeu
15. Leptbr. 1914:
70 kbm. 4 Ctm. Stcrrver at levere paa

Bejen syd for Stationen.
190 Kbm. 4 Ctm. Skarver at levere paa

Vejen Nord for Kobm. Hansen.
150 Kbm. 3 Ctm. Starver at levere paa

hele Stationsvejen, deraf 100 inden
15. Novbr. 1913 og Resten inden 15.
Marts 1914.

60 Kbm. 4 Ctm. Skarver i Bakken ved
Lund inden 15. Septbr. 1914.

30 Kbm. 3 Ctm. Skarver, hele Straknin-
gen as Baggesvognvejen, inden 1.
April 1914.

60 Kbm. 3 Ctm. Skarver, hele Straknin-
gen af Mosbjergvejen, inden 1. April
1914.

For Sindal Sogneraad, d. 9. Aug. 1313 :
S. Jørgensen.

Euiirktllgl.Kl.sGMi>
med Tdr. La.rd lermuldet Jord, 12
a 14 Heste. 54 Køer, 20 S»U Ungkvceg,
god Svinebesætning m m. Herflabelige
Bygninger. 6T000 3' , pCt. Penge, voerd
17,000. Ligger 1 Mil sra Hjøring, 7. fra
Station, tæt ved Chause. Denne fortrin-
lige Gaard kan paa Grund af Todefald
kobes billig med en Udbetaling as ca.
30,000 Kr. ved Henv til Enkefru Ror-
gaard, Vester Harken. Fraudscu, Btr-
kun. gaard eller N. MvUer. Slotsgade 5.
Teiefon 1A54, Aalborg.

Gennem telefonen.
Kobenhavn.

SndsW.
Direktør for Nationalbanken, S.

C. Knutzen, er i Nat afgaaet ved
Doden, 69 Aar gl. Afdode var
R. af D. og Dbmd.

jKnudtzon, der i sia Ungdom var Officer
i fransk Tjeneste i Algier, tog fin Afsked
som Officer 1881. 1884 blev han Gros-
serer, og siden 1896 har han voeret Dtrek-
tør for Nationalbanken. þÿ �Afdøde havde
Svede i Landsthinget i Aarene 1891þÿ �96.)

Kobenhavn.

TnldmrlkNkt.
Toldassistent S. M. H. Hammero,

Aarhus, for Tiden tjenestgorende i
Generaltolddirektoratet, er bestikket
som Fuldmægtig i Overtoldinspek-
toratet for Norrejylland.

Kobenhavn.

Kurs- og fjmuraiiltlion.
Frcdaq d. 15. August, Eftni.

Kl. 3, afholdes S 'ktion i Lilleheden
Plantage over ca. 5,5 ha. Havre
paa Roden og ca. 2,5 ha. (Yrces
til Hoslet.

Modested : Opsynsmaudsboligen.
Uggerby i August 1913.

P. Jensen

Hjitiill
dtrfttrninfl

modtager Ind nelbe fe
as Medlemmer hos
D'hrr. Købmand Ad.

Andersen, Ostergade 8, og B. E. Stade,
Jernbanegade. þÿ �Nye og celdre Medlem«
mer indbydes til at overvære jyfle Grund-
ejerforeningers Delegeretmøde der ashol«
oes i Theatersalen de« 17. og 18.
August, Kl. 9 Form. Stal slrlstts!

Min Ejendom paa godt 11 Tdr. Land,
2 unge Heste, 4 Køer, Kalve og Svin, er
billig til Sa!g.

LarS Albrektsen, Sieudai, Helium.

Hesleauklion.
Lnsdagen den 15. d. M.,

Erftrm. Kl. 27, afholdes i Z?or-
sa m li ugs bygningens (yaard i
Hjoring Auktion over en af
Foreningen overtagen

brun Ballak. 10 ?ar gl.
Kredit i 6 Uger.

HesteforsikringSforeningen
uden Indskud, den 11. Aug.
19> S. Wbier og Pirrer,

Kreditforeningen af Grundejere
paa Landet i Jylland.

Laansøgere til Decbr. Termin d.
A. erindres om snarest muligt, i
hvert Fald inden den 1. Oktober,
at indgive Begæring om Laan.

Laan gives til 4 og 47 pCt.
aarlig Rente mod halvaarlig Ydelse
henholdsvis 27 og 2,«.% pCt. 1
Indskud til Reservefonden betales
27 pCt, med 1 pCt. ved Laanets
Stiftelse og 7 pCt. i hver af de
3 nærmest paafølgende Terminer.

Blanketter til Laanebegæringer
faas fra Foreningens Kontor i Her-
ning eller hos dens Repræsentan-
ter.

Foreningens Repræsentant er:
Hjøring Amt: Hr. Købmand J. S

Jensen j Frederikshavn.
Herning, i August 1913.

Bestyrelsen.

Bekendtgørelser.
t

I Dag døde min kære Mand,
Aftægtsrnand Jens Henriksen,
85 Aar gl., bvi'ket herved med-
deles Slægt og Venner.

Sakstrup, den 10de Aug. 1913.
Paa Børns, Svigerbørns og egne

Vegne:
Ane Marie Henriksen.

Begravelsen foregaar fra Hjem-
met Fredagen den 15de August,
Kl. 12'/,.

Smedie.
Nyt Hus, stor Havejord, god! beliggende

ved Mejeri og Station, er til Salg. Eu
KaSsesjedervogu er billigt til Salg.

August Emauuelseu,
Skallerup pr. Sønderlev Si

Auktion 8þÿ �10 Kr. 100 Pd., sendes pr.
Efterkrav. R. Laursen,

Hunderup, Odense.paa þÿ ��D�a�n�s�k�q�a�a�r�d�e�n�"�.
Zyredagen den 22. Augnst,

Kl. 11 Form., afholdes paa Daoik-
gaardcu Auktion over 25 gode
Noer og Kvier, som kælver i
«?eptbr. og Qktbr., ca. 10 Heste
af forst. Art og Storrelse, nogle
(risefoer, Z?aar og Lam, ferst
Flæst m. m.

7- Aars Kredit.
Herredskontoret i Scrby,

den 11. August 1913.
Frederiksen, kst.

tfuslejli|heO.
Sll l-Zties LejlWd
ig til Leje 1. Novbr sor en
!. Marie Knud

Stromgade

Bi pli Z-Nn. Lrjiigttl Ti',"
og elektr. Lys til Leje til Oktbr. Flyttedag.
Henv. til Pedel Jensen. O'tre Stole.

S« lille, Z-Ttsers 5verlejligljtlj
til Leje straks.

Smbvvej SV.

Eu god Tucor
udloves til den, som kan staffe mig
Oplysning om et Par store Puster-
duer, som er bortflejet fra Qluf
Holmberg, Skcershedehmet, Ugilt
pr. Sindal.t

At vor kære Emil døde den
7de ds. ved et Ulykkestilfælde,
bekendtgøres herved for Slægt og
Venner.

Paa Familiens og egne Vegne:
Chr. Lund, Skovfoged,

Baggesvogn.
Begravelsen foregaar fra Ka-

pellet i Sindal Torsdag den 14de
August. Kl. 12 Middag.

Hvnrhtn geldtr liejffn ?
Kongefamilien afsejlede i Mid-

dags om Bord paa þÿ ��D�a�n�n�e�b�r�o�g�"
nord paa.

Privat- Dyr. Z Idft mbltttllt Verelsn
kan saaS til Leje fra 1. September hos
Rudolf Stender, Bnnk-Seidelinsgade.

Undervisning Hver Onsdag og Lørdagtelegrammer
til t

Haaudvcrrkcrstolen
ved Autvorskov Hojskole pr. Zlagrlse
modr Elever 3. Novbr., saavel Begyn-
dere som Viderekomne. Svendeprøve ka.i
aflægges i Slagelse. Stoleplan og ncrr-
mere Oplysninger kan faas ved Henvtil
Bygmester I o h s Olsen.

NielS Eggert. Forstander.

$n St. Kttnhdrirlshund
(Han), 1 Aar gl , meget tro mod sin Herre,
er til Salg hos Sporsormand A. Joe-
geuseu, Lyugsaa rir. S«dy.

Aften udsælges Rester af Kød.
Pølse og Ost til Spotpris.

Hjøring Fødevareforretning
og Pelsefabrik.

Torvet 4. Robert Mø. er.

ilnbriTRii! hit Kalk
udmaales Mandag den 1$. Aug.
og folgende Doge.

Scrby Kalkværk.
ffarl Kjelgaard.

cn Z-Verelsers Lejlighed
med W. C. og øvrige Bekvemmeligheder
er tit Leje fra Oktober Flyttedag. Samme
Steds et umøbleret Brrrclse straks.

Frederik Larse«, Bassingade 2.

tkjljghtd «ti> flor hnvr
En Lejlighed med 3.Voerelser i Stue.

etagen og 3 do. i Loftsetagen med gode
Udenomsbekvemmeligheder, kan faa« til
førsitommende Flyttedag r min Ejendom
paa Svanelundsvcj Nr 12.

H. Vejby Ehristeuseu.

1 Gaar døde min kære Mand,
Karl Christensen (Gade),
62 Aar gl.

Aarup, den 12te Aug. 1913.
Marie Christensen.

Begravelsen foregaar fra Hjem-
met Fredag den 15de ds , Kl. 2
Eftm.

Vendsyssel Tidende. Si lit jgfl 4- i Am VMk
(helst biun) fra 10 Kvi. 4 Tm. til 11 Kvi
ønskes til Købs.

E Jenten, Kodbersholt.Hoften i Bohmen odelaqt.
I Gaar Nat har det, meddeler

þÿ ��P�o�l�.�"�,frosset 3 Grader i Nord-
bohmen.

Hosten er til Dels odelagt.

ftlot gjort.
En svensk Svommer ved Navn

Lindquist er i Gaar svommet fra
Hven til Skodsborg.

Statsbanernes Vogne.
þÿ ��P�o�l�.�"angriber i Dag stærkt Be-

styrelsen af Jernbanernes Ledelse,
fordi man endnu bruger de gamle
toakslede Vogne i Stedet for Boggie-
vogne.

Jndsorelsen af Boggievogne i Fyn
og Jylland vil alene koste « Mill.
Kroner.

En Plag
ønfles bortbyttet med en Arbejdshest eller
Følbovve. Routeu i TaarS

Butik OE FORENEDE KURSUSt
Det bekendtgøres herved, at

fhv. Husejer Bertel Simonsen
af Bagterp den Ilte ds. er afgaaet
ved Døden.

Begravelsen foregaar den 14de
ds., Kl. 1V» fra St. Hans Kirke.

KØBENHAV«

E>«»«r ,1 b,gg, Køn førøørøøø« tb

Studentereksamen, uu t u«iw.
2-«.rig« Hold tarllg for Etøvor mød
Prmllmlnørøk, .Uer Rftløkuoiøu

ar<la« N.u tør Soaiøartetør

Modenhedsprøven, > #| f.Ha« hoio
kr øldr« I løn, »00 nrg. «ørksøtfsk,&e«
PralimincrøksamøB »M

Adg.ngseksøoien |
Program oarm Opljaoiarer faas ved
Heovaad Ul ai »s oodaooMvota Kurtus

þÿ ��1�1�.iDU. odb gfcrtftJif Haovaodøita.

DØCKERS KURSUS 777"
Myntiør.vel 14. Kontortid 1-1

Bc.tyrør cønd tuø( f KLnil Vinøn

LANG & HJORTS KURSUS
Uøaøø|ødø n Konlort þÿ �k TEL! 6479

Bøslyrerøi
Uøø it f Hjort 0 Caod thøol B Holch

WEDEL8 KURSUS
Nørreiøføilø IS Konlorild 10-11. «_S
ø Bø.lyrør Cøod plUl /. P H Wcdil ,
Mi.Mørt.i Søtrk.ød.lM (ølgø tøø,4nlng ,tII. Oø.k, i90f v ttlii Mt ...ønøvølø Kønt-a

..red itlle i!-V«retserS Lejlighed kan
faas til Leje straks eller senere.

Jerubauegade 5.

For Jirstcre!
En rødgul, »gte Hertha-Potnter (lcrve),

ca. 2 Aar gammel, fin Jagthund, ioelgeS
billigt. Auderieu, Storgaard vr. Tolne.

En Damtparaply
med sammenbojet Hornhaandtag er
tabt i Lyngbakkerne nord sor Klon-
hoj. Bedes afleveret til

Slagter P. fL Pedersen
Telf. 63. Telf. 63.

Fede Mnder
Gl. Aulborgvet 5.

er til Sclg
tthr. Pcderke«, Butik med Beboelse

til Leje.
Butikken paa Hjørrret ar Kraghsvej og

Bassingade, hvor der i 40 Aar har vce.et
drevet Forretning, er billig til Leje til No-
vember. Henvendelse til

4. P. Petersen.

Z Hgllnilljlkrktrjlisttljell
er en I-V«rrciscs Lejlighed til Leje
straks Adolf Andersen.

Bi Z> p 4=8«.
med W. C., Badeværelse, elektrisk Lys og
Have kan foas til Oktober Fly' ebeg.

Henvendelse til U. H. Tdorniug.

Butik til Ltje
straks eller til Oktov:.' Flyt'edag.

S. L- vdrifteusen. Toroet. Hjorina.

E» ftwrk, blakket, 3-AarS
Heft

staar til Salg eller Bo.bytn' g med en
1-Aar« Plag. <?. Johaufcø, Norre-Rugt«
v d. Unc.'rsted.

kniit flinkt Mejtnkntr
og Koin

skaffe« til enhver Tid þÿ �om ønske« med
Garanti sor destaaet Tuberkulinprøve
ved Henvendelse til

ttarl Briuk, Højene.

t
Vor Kære lille Meder og Sviger-

moder, Vil De være sier
paa at faa frisk Kød, køb da hos
mig. Kødet opbevares i moderne
Kølerum og sælges til samme
Priser som hos Torvehandlerne.
Hjøring Fødevareforretning

og Pølsefabrik,
Torvet 4.

Caroline Høgsted,
f. Madsen,

Enke efter Købmand C. W. Høg-
sted af Hjøring, døde pludselig i
Nat.

Aarhus, Ilte August 1913.
Børn og Svigerbørn.

Begravelsen foregaar Fredag
Middag Kl. 2 fra Kapellet paa
Aarhus nordre Kirkegaard. Dyr!

Et forstyrret Indbrud.
Natten til Sondag er der flet Indbrud

Vaa Amager Station.
En Assistent Hermer vaagnede ved at

hore nogen pusle i Billetkontoret. Han
flyndte sig ned og kom tidsnok til at se
en Mandsperson springe ud as Binduet.

Tyven havde imidlertid saa stort et
Aorspriug, at Assistenten ikke kunde ind-
hente ham og iovrigt havde han ingen
Aornoselse as sin Bisit, da der ikke mang-
lede en Ore af Kassen.

Robert Møller
(forhen P. Lønstrup & Co.)

Alle ttlfladekomne og selvdøde Kreaturer
tødeS og afhente« hurtigst, samt Hefte til
Slagtning købe« til Dagen« højeste Pris.

SErb. Slagter Juuuø Jeufeu,
Aalborgvej Telf. 81

3 fynske Kvirr,
t halvblods Jerseykvier, alle med Kalv,
saml eu synsk Tyr er sirat« til Salg paa

Totur Auneggaard.

NnbritM fur KM
haves stadig paa Lager og sælges
billigst fra Banevogn paa Forud-
bestilling.

?Erd.
Tb- Mariuosfeo,

Trcr- og Eyklebandler, Sindal.
Ekspres-Rute til

Amerika ogCanada.
B

Allan-Linien.
Kun 4 vage paa Atlanterhavet.

Entstaacnde Bekvemmeligheder
og Behandling.

Billigste Billetpriser.
2 Faladsdampere hver paa 18,000 Tons

(under Bygning.)
Nærmere Oplysninger og Prisliste erholdes

hos Selskabets Generalagent:
«J. Rath, Nyhavn 13, Kbhvn.

Til Sydamerika
(Buenos Aires).

Billigste Billetpriser med hurtige og
elegante Post- og Passagerdampere.

Alt nærmere ved Generalagent
J. Rath, Nyhavn 13, Kbhvn.,
eller Cigarhandler Jacob Petersen,

Østergade 22, Hjøring,
Cigarhandler S. Henriksen,

Nygade 10, Brønderslev.

0n flraabrun Over-
vUl'lø frakke er tabt paa Sa?bv-
vejen fra Hjoring til Taars Ons-
dag den 36. Juli. Finderen bedes
aflevere den til Ehr. Pie, Grcesdal.

T
At vor kære Moder og Sviger-

moder, Jacoblne Mortensdat-
ter, i Morges er afgaaet ved Dø-
den, bekendtgøres herved for Slægt
og Venner.

Nørtjerre Mark, d 12 Aug. 1913.
Johanne og Frederik Mikkelsen.
Begravelsen foregaar fra Hjem-

met til Hæstrup Kirke Mandag
den 18. ds., Kl. 4 pr.

Vor kære Mand og Fader,
Niels Christen Christensen
(Nørgaard), døde i Morges blidt
og stille paa Hjøring Sygehus,
75 Aar gl.

Vejby Skole,
den i 2te August 1913.

Ane Christensen, f. Ydesdatter.
Børn og Svigerbørn.

Begravelsen bliver senere be-
kendtgjort

Ntorst« Udvalg

Mobleret Vlrrelse
med elcktrifl Lys, W. C. og central Barme.
Anvises af Aayuist. Margretheves.

H. Fjerdingstad.

hinting Srminnrinnis
Forveredelsesktasse vegynder det »ye lin
dervisningsaar den I. Aeptember.

Der oplages daade mandlige og kvind-
lige Elever uden Brave. Indmeldelse-,
modtages og Forespørgsler bcsvaies.

Mnhle.
Djurslands Højskole,

Trostrup St. (Østjylland).
3. Novbr. til 1. April Højskole med

Landbrugstop for Karle- og Haandværker-
afdeling (Svendeprøve og videre). Samme
Tid Efterskole for Overgangsalderen 14

16 Aar (Drenge og Pigen, 5 Lærere.
Indmeld, bedes sendt til P. Hansen.

i Fttdtriksimn
forbereder til Scrtteffipper- og Fisteflipper-
prøven t Henhold til de derom gaeldrnde
Lovbestemmelser. Nyt Kursu« pravegpn«
des i Slutningen af August Maaned.

Ubemif'eb; Elever ko ri erholde Lempel-
ser i Skolepengene Noermere Oplysninger
fan« ho« Skole i« Forftanoer. Nav'galiorr«-
lorrer Mygind, oa Skoiekon Ueens For»
mand. Konsul Ehristtau Eloos, Frede-
rit«havn.

Uuc'orvlsritngsplan
for Hadsten Højskole.

Foratander H. J. Vedde,

forlystelser.
Hjøring Sornmertheater

(Sv»nelundi-n).
Onsdag den 13, Torsdag den 14.

og Fredag den 15. August, Kl. 87«:

þÿ ��P�r�i�n�s�e�s�s�eSimili",
Folkekomedie I 3 Akter.

Sidste Uge.
Sommerrevuen 1913.
Obs! Revuen opføres endnu kun

disse 5 Gang.
Billettelefon 376.

Ove Knudsen.

Handelstelegrammer.
I'MMltota Kafftaørtei

lOsstctel Kaffenotertng.)
Hamborg. l2. Aug. Aormiddaginoleringra

Good »»!<« Sauto« :
I Dag. I Gaar.

pr. Septdr. 48.00 46,25
pr. Decembe- 49.50 47.00
pc. Mart« 50.00 47.75
pr. Maj 50.00 48.00

T-ndensen saft.

Den 12 August.
Daystur«. Gaartkur«

Hvede pc. Septbr. 200,75 200,75
þÿ �þÿ �Oktober m. 201,25
þÿ �þÿ �December 202,00 202,26
Tendensen : mat.

Rug pr. Septbr. 167,25 168,00
þÿ �þÿ �Oktober 168,00 168.50
þÿ �þÿ �December 168,25 169,26
Tendensen : mattere.

Hist« pr. Septbr. 162,75 163,25
þÿ �þÿ �December 166,50 m.
Tendensen : mat.

»«b»»hav«0 Kocumarrev
Den 12. August.

For danske Kornvarer.
Ore.

Hvede, þÿ�1�2�5 ��1�2�8Pd.S,
Havre. þÿ�8�4 �þÿ�8�8 ��9�0Pd.« 1 140-1180 -1190
2r. Byg. þÿ�1�0�9 ��1�1�2Pd t. þÿ �þÿ �
9r. Byg. 109-112 Pd «. þÿ �þÿ �

af

ved

Ljendomme.
En blnndtl fomining,
Kolontal.. Isenkram., Galanteri- og Lege.
tøsSforretning. Omsoetning ca. 16.000 Kr .
ingen Foderstoffer, '/. Mil sra Station,
er billig til Salg

Cøcut Ohlsen, Terndrup

Eskild«« li! Salg.
Min Ejendom t Hugdriip, lige ved Meje-

riet. 12 Tdr. Land god Jord, er billig Itl
Salg paa Grund af Sygdom.

Aristiau Pitteudors Pedcrseu,
fll Trgnbolia pr. Dybvad.

Svaneliuiden.
Koncert I Aften Kl. 87 af

Hjøring Orkester. Kl. 97,
og Kl. 107 synger Fru Petra
Lundmark fra Verandaen
akkompagneret af Hr. C.
Lundmark (Illumination).

EjendomGravmonumenter
onskes til Kobs.

En lille I. Kl « Ejendom ønfle« til Kød«
i dette Siieraar. God Beliggenhed sor-
lange«, eller l Mangel deras en god Stald
i Farpcgtntng, h'Ist hvor en Vognmand«,
iorreintng kan medfølge. 3 a 4000 Kr «
Uibetal rg. B.I el. mrkt. .9594", mod-
tager Bladet« Kontor

Alfr. Lcmmich,
Kongensgade.

Billige Priser. Telefon Nr. 139

23. Hjøring.
A. Thomsen.

(knurs 5'knltkkrtds
aibolder Kap-Pramirfly5»i»g Søndag d.
17. Angnft. kkydnwgen begynder Kl.
87,. Der vil tillige V3ve atboldl en Sa-
lon.Prainicskydning. Ester endt Skydning.
Val i Sørup Plantage.

Bestyrelsen.

Braa Hsjffole,
Araa At..

aabne« sor Karle den 3. November. Land-
br»g»uiidervi«ning. Hoandvcrrkertegntng
og videregaaente Undervisning som For-
deredelse til Seminariet. Sia-rnrere ved

Zeu« Pcrtclfe«.

En Hjertelig Tak
til alle for udvist Opmoerksomhed paa vor
Sølvbryllupsdag.

Lønstrup, den 12 August >913.
Marte og Ira« Vestergaard.

Bo litr Bitoiiwo

nnitfii (1 Sh'.UtøjfTe gabelmnger Poul-
sen ved Propr. Overbecks Skrid.

>.ckbet <1 do Bankdirektør Pedersen ved

Billedhugger Andersens Skud
pingen (I Barnesko Urmager Heden vec

Tømrermester Olesens Skud
Vttronen (1 Servietring' Murer C Mad.

fen ved Fuldmoegtig HrbdelftrupS
Skud . . .

Druden var der fotrligr StUttegevtnfter.

H jo ring. 12. Aug.

Sngfsrer Olesens Gave
til Hedeselskabet.
(?t Plantageareal

paa 200 Tb. Land

Paa Hedeselskabet- Nrprcrfeiitant.
mode foreiaa Meddelelse om. at Hr.
Sagfører Olesen. Nr. Sundby, agter
al skanke Selskabet et Plantageareal
paa 200 Tdr. Land.

Ejendommen, han flanker Selskabet,
er Sonder- og Norre-Ostbjcrg ved

Sulsted. Ejendommen« Areal er 21X1

Tdr. Land og egner fig udmarket for
Plantning.

Gaarden« Bygninger er gvde. Be<

fatning og Inventar medfolger til

Srlfladet.
Gaven modtoge« med Tak. idet

Forsamlingen rejste fig.

stellige andre, specielt stoletekniste >

Sporgsmaal, stred man til Afstem-
ning over Stedet sor næste Kon-

gres' Afholdelse. Og her blev det,
som alt meddelt, vedlaget at mod-

tage Danmark« Indbydelse til at
asyolde Kongressen i Kobenhavn
1914.

Paa denne Kongres vil man kom-
me til at bestæstige fig med en

Mængde Ting as stor Interesse,
saaledes Sporgsmaalet om E n-
h e d s s k o l e n. Et andet Sporgs-
maal, der staar i Forbindelse her-
med, er de overfyldte Klasser. Og-
saa her arbejder Lærerne sor at saa
Forboldene mere tidssvarende ind-
rettet.

En fremtrædende Plads paa
Dagsordenen indtager ogsaa Punktet
om Bornenes erhvervsmæssige Ar-
bejde. Her i Danmark, hvor vi er
ret godt stillet i saa Henseende, er
det dog endnu saaledes, at det kan
tillades Born paa 12 Aar at ar-

bejde i Fabriker. Men fra Lærer-
nes Side vil man arbejde hen til at
faa alt Bornearbejde forbudt.

Alle disse Sporgsmaal har ved-
rort Bornene, men nu, til allersidst
konimer en Ting, der vedrorer Læ-
reren selv. Hans borgerlige Frihed
og bans Samvittighedsfrihed. Læ-
reren vil have Lov til at tilhore et
hvilket som helst Trossamfund þÿ �

og han vil være politist uafhængig.
Til Modet i Brhssel bevilgede

Byerne Geni og Brhssel 3000 Kr.,
og til Dækning af Udgifterne ved
Modet i Kobenhavn agter Dan-
marks Lærerforening at indgaa til
Kobenhavns Kommune med An-
dragende om Tilstud.

Cent.

Koden havn, 12. Aug
Gjort til Køb. S»lg.

847. 857.37. '/. j. Ld. 5. S. k. þÿ �a a

47. 7. do. 6. S. 96 »67.
4 7. to. 6. S. þÿ �þÿ �897. 90
4 7. do. 5. S. þÿ �M 907«
3 7, do. 5. S. þÿ �þÿ �77 79
37. do. 6. S. þÿ �þÿ �83 837.a a

37. 7. do. 5. S. þÿ �þÿ �847, 867,
37. do. 4. S. þÿ �þÿ �947. 95a

37. do. 3. S. þÿ �þÿ �96". 97a
a

trætles airer Onsdag.

11/12
191Z .

Kredilforeumgal»au ord.
nes tidligt i Terminen,
naar Bedring indgive,
anarest. Sags. Emil Poul-
sen, Frederikshavn (Kon-
tor ved Apoteket).

Sagførerne



Beskæftigelser .
Oøhøfnaøh ' kraftigt, velanbefale!
-CIVr|Ug(P. HJIfnnrfTr, brt vil gaa foran
i all VUbrjbr, følge Nr 1 Drftrnr, og som
rr gobt frnbt mtb bt forskellige Maskiner,
ogsaa Selvbindere, fan saa Plad« her til
I. November. Bebfommenbe tætter Fol-
kene 1 Vtrbejbe, saar eget Bærelse og sptser
i Mellemstuen. Løn 400 Nr.

Mre lir Ohleseldt-Vaurvtgen,
Torben pr. Vigersted.

En Hunlig Pigr,

JYLLAND RUNDT
Kunststenskværne

tor PtoÉfi !> il i m rr otf lliplailoiwniotorfr. Kun
Mto«« omvande. At>aol«f totte«! af frurkke.
r aiaiÉw al 5«d. fortiandterw ovrralf

ABIOM

Kampen for Tllværelwon
stiller stadig større Fordringer til Menneskets Energi og Arbejds-
evne, og det gælder derfor ogsaa om stedse at vedligeholde og
udvikle disse saa vigtige Faktorer, om fornødent ved Hjælp af

passende diætetiske og appetitvækkende Midler. Som et saa-
dant diætetisk Middel af første Rang indtager den bekendte

Ku flinf og uaalibfiiq Pigc
kan saa Plads til l. November Ho«

Boger tkhr. Tsrcuteu, Sæbv.

Kn Sniaø kan I November tao Plads
vil Plft 1 Mariane VhriftiansenS
Franskvaskeri. Sæby.

Tg fli.fø ttlaø. til, I Novem-
<0 |UBll T'RIl ber faa Plab« som
Kotteotge og Stuepige paa en Gaarb ved
F eoeritshaon. Billet, mrkt. ,9331", mod-
taaer Bladet« Kontor.

lil I. Nosember ,0"
faa Plads paa

KoddrrSdolt.

lil 1. iiiimdn
folet Forkarl saa Plads paa Kodbersholt
pr. Hjøring. Personlig Henvendelse.

8. Jensen.

t flinke, unge Piger, der bil
hjælpe at

malke ca. 16 Køer, kan saa gode Pladser
her til 1. November. Den ene stal hjælpe
med indvendig Arbejde, ben anden til ai
gaa ud. Deler Værelse. God Løn.

Fru Nielsen, Starnager,<earb,
Serritslev vr. Brønderslev.

Gift 1flllfjobcrmfjier Kw
en Besætning paa 30 Køer samt Opdræt.
Hjælp til Malkntng Nonten i Taar«.

Sc SØN
Skanderborg.

Største Spooiølfabrik
i JylL for Ltatbni|tMtklnr Ftrl urt

R Andersen,

Cliina liivN Kliksir
med Rette en førende Stilling, idet den støtter sig paa en gen-
nem mere end 25 Aar erhvervet Erfaring og Autoritet
i Forbindelse med Tusinder af anerkendende Udtalelser
fra saavel Læger som taknemlige Forbrugere.

Vanto tornstøberi & Maskinfabrik.
rlfon lOtt,

JkM Kil« PlulMhale.
Ny»b, Irtl. Ar«al > Td. Land.

ringHl .»ar, hos«. Lm- og Mnipiaplanlw.
towtuiiiji uiiiw PUmtor o«v- fwenww ovuralf.

fMltif þÿ�l�a �Uy T1- +

Far «t ii kan brJffff l Fl. jrodt 01,
diat der benrttN aromatløk Slaltøaft fra

J. P. Nielsens Fabrikker, Ringkøbing.
?« ho> da fleste Høndlende i Jylland

Fabrik for Rammellster og Spejle.
Telf. 1«W». Jylland« »torat«. Viborg.

Rnndetokke, Knæler.
Hnmmrr lewrn efter MaaL

ligu'ir 4 Masmnttrralnlij.
Telf. lodnlnT 17.
Murre labjr.

Udfarlw af

Ly opr Kraftaiiliejf.
OversJag gram

Brostrøms Planteskole, Viborg
Laadskendt for haardtorø. jedøk«' Trir

rlanfer til Hare OU Skor
Areal laøff »tor 190 14 14 fMI. 1004

Brødrene BENDTZFN.
Trælaet þÿ ��?By(rnincr(lhlar.

AALVOHU.
Kaølorhaodliog af -Noriti- CaiaaBl.

Aktieselskab«'
I NtlAt K A l'KIIKIWKM.
Jern, Stal- A Maskinforretning.

AAf.HOllt..

Den éi rmieSei-
skahsm\ naighea
udøves ai Med-

jfBm, lemmerne. der ene
Andelshavere /

Orerskndei.
Tølf I <47.

JOHANSEN & SØN.
Kolding.

Møbelfabrik.
Forlang Katalog.

FANØ

gV /fi UJEH.'Ai ->!gvific&A --
y.' v\i lo.'.ang Esbjerg Reb

med den røde Traad.
lait Hnti for HoJribarhrd .

Essjerg Tovværks Fabrik |j

Horsens
Plante-Margarine

overall.

Ku flint od Mlii>tlig Pige
kan ttl I. September riter senere saa Blad«
i el bennet Hjem hos en L'ærersamilte
paa Landet. Der er ingen S kotelob, men
en pæn Have. Billet med Lønsorbrtng og
Anbesaltnger, mrkt. .9697", bedes Indlagt
paa dette Blod« Kontor.

Hor en Dame bitter Plads ledig I Sep.
|j temder t min Spectal.klsdeling. sor Ost.
Konserves og Paalæg. En. som ttdltnere
har været i Forretning og er noget kendt
med Bogssrtng. foretrækkes.

Ih. Henriksen.
kan faa Ptad«
I. November.

Besætning <4 V .alkeføer. AlandborgS
Fæftefowtot, Hjø. ng, anviser. Tis. 47b

En gift rtoktmrikt

Haaudvlrrter.
Bed en ny Stationsby er ber Tr-»ngsor en dygtig Stræder og Sk mager.

Billet, mrk ,9326", indl. vao Bl. Kir.

Till er enjso
spild derfor ikke Tiden med at prøve de mange forskellige Hum-
bugsmidler, som gennem store Reklamer Falbydes som sande
Vidundermidler, brug kun den gennem mange Aar prøvede og
anerkendte ægte China Livs Eliksir fra Waldemar Petersen,
Nyvej 16, København, og De vil ikke blive skuffet. Forlang
udtrykkelig Waldemar Petersens ægte China Livs Eliksir, og
agt nøje paa at Flasken er forsynet med det indregistrerede
Varemærke: En Kineser med et Glas i Haanden, samt Mærket

V'FP'i grønt Lak paa Flaskens Hoved, ellers er Etiketten falsk

og ulovlig.
Faas paaLandel hos: C. Hansen, Vrængmose, Pedersgave og Wil-

liam Damsgaard, Løkken, Carl Hansen, Lendum, P. Thomsen, Poul-

sirup, Oscar jensen, Tolne, Søren Larsen, Dronninglund, C. M. Aabel,
0. Vraa, Edv. Thomsen, Gæraa, Chr. Nordentoft, Sindal, L. C. Stock-

lund, E. Stjerne, Læsø, P. Christensen, Brønderslev, Sv. Riis, Vrensted,
Carl 8. Nielsen, Børglum, R. Schrøder, Aalbæk, johs. Olsen, Mølholt, Las-
sen Nielsen og L. P. Melchiorsen, Læsø, Niels Thomsen, Agersted, Janus
Jensen, Mosbjerg, Thorv. Thøgersen, Bindslev. Wilh. Petersen, Hørmested,
L. P. Højriis, Vraa, I. P. Christensen, Jerup, I. P. Vestergaard, Hulsig,
Marius Petersen, Sindal, I. K. Nielsen, Skærum, Thomas Jacobsen, Taars,
Martin Larsen-Bach, Sæsing, Martin Jørgensen, Hirtshals, Chr. I. Christen-
sen, Retholt, Chr. H. Simonsen, Tuen, A. Poulsen, Lønstrup, N. Svendsen,
Rubjerg, M. P. Mikkelsen, Vittrup, Niels Jensen, Vrensted A. Bruun, Høg-
sted, C. Christensen, Brønderslev, J. P. Chiistensen, Agersted, Emanuel
Sørensens EftfL, N. Bindslev, A. Larsen, Uggerby, A. Christensen, Løkken,
Chr. Korsholt, Nr. Bindslev, Tuens Købmandshandel, Tuen, Hans Jensen,
Rimmen, Johs. Andersen, Hørby, J. Back, Flauenskjold, Harald Jensen,
Flauenskjold, J. Christensen, Klæstrup, S. Kragbæk, Vrensted, Martin Chri-
stensen, Taars, N. Wacker, 0. Vraa, Fritz Hansen, Præstbio, Th. Thomsen,
Tversted, J. Drustrup, Ingstrup, Otto Madsen, Try, J. P. Hansen, Sindal, B.
Hansen, Hellevad, N. P. Vang, Bindslev, A. C. Andersen, Hirtshals, J. P.
Christensen, Agersted. N. P. Nielsen, Børglum, Fr. Thomsen, Søholt.

En bqfllig fint! o| Pigr
søges til 1. Novbr. (n Taglejer (an

saa stadigt Arbejde straks.
»lement Andersen, Ny Hvidegaard

(Ctt Dnffsntaø En dygtig, økonomtik
UU Jl0IuJ)lflE» Kokkepige, der tildels
vaa egen Haand kan sorestaa en større
Husholdning, kan til L Novemoer saa
Plads paa Hjøring Mejeri, Ostergade.

Løn ca. 250 Kr. Hjortshøj.
kan straks saa Ar«
bejde hos Tømrer-K» !omrnsoenij

itiWfirl. En gift Mari), his Kone
vtl malke, søge« ttl l. No-

vember Henvenbe'se til
Forpagter Qleseu, flebal

Mi 0 n t ør Eu gisi Mand. ber tillige med
.Itvstltl, hn Kone kan malke et Hold
Køer, søges til I . November. Henvenoetle
til Forpagter Clefen, Asdal.

a

En flint Pige L"i|U.r,S"
Sned'er Flenfted.

"il November søge« en ældre Parveptge,
e helst over 20 Aar, hos

Læge Ventte«. Hjøring.

fileriurriiaf joges.
Adolf Andersen

mester «hr. Pedersen, Sæby. Tis. Hl.
kan saa stadigt Ar«
bejde.

t«otsred Berg, Hirtshals.
.1

a Aorfikriugsagentur.

Houi>elsllerlillg.

For et gamn elt vela iset og indarbejdet
Selskab i Syge-, Ulykkes- og Ar svarsiot«
sikring søges en Lotalagent som u eb nogen
Tid og Interesse sor Forst tringsviwom Hed
vil kunne paar.'gne en ikte ubetydelig vang
Indtægt. Nærmere Oplysninger iaas hg«

Ksbmand Ad. Buderse«,
Ostergade 8.
En velvoksen Dreng,_ som har Lyst til

Hondelen. ka.r saa Plads tit Efteraaret
hos X. Kraglnnd, Nørregade.

En Dgift Fobrtmrtter,
Malkning, kan ttl 1. November taa Plads
bo« Anders Pedersen, Toft i Bidstrup.

ftnjtt fintplikitn bitver til 1. No-
þÿ �, . . vember ledig
p-a en middelstor Gaard i Hjøring« Nær-
hed. Billet, mrki. þÿ ��!�»�6�!�t�3�\bedes Indlagt
paa dette Blad« Kontor i Løbet af 74
Dage.
ftnøntøø En flink Pige sra et pænt
IsOkplgk, Hjem kan ttl 1. Stovbr. saa
Plads bos Læge Poulsen- Vraa Si.

Plodjerne ho? Jen« Pedersen,
holt, er besatte.

Glims-a

l ilinlt Mk L
mand (fmil Rielsen, »Aalpkke-, Sæbq.

En FobettlfB hKS
Hovebgaard vr. Hjøring. Henv. til

A. H. Ring, stlobermeber.

Kotte-kntjiiDt En proper og vcalide-
lig Pige i Tyverne,

vant til Madlavning, kan til I. Novbr.
saa Plads hos enlige Damer i en Billa
Nærheden as København. Billet, mrkt.
þÿ ��9�4�3�b�'�,bedes i Løbet as h Tage tilsendt
dette Blads Kontor.

a
a

En fiBlfenpigt t| tn Ihcpige
kan saa Plads 1. November vaa

Hotel ..Skandinavien".
En þÿ�1�6 ��1�7Aars Pige søges lil

Privatlejligheden paa Hotel
þÿ ��T�k�a�n�d�i�n�a�v�i�e�u�"I. November

I MMMe 01 1 orånnMcre
an faa stadigt Arbejde stra's hos Morer-
mester SosaS Jeuscu, Solbakken vr. Taars

Ku iUjgtig od oiiflliliflio Pige,
der paa egen Haand kan vaatage stg Mad-
lavning, kan saa Plads til 1. November
hos Leonar Pedersen, Sæby.

En bnSktjlnttrinkt, 1S"iU.SK
nialso.'retnwg (helst e.i som er vant til at
expebere) kan. saa Plads til 1. Sep'br.

skhr. Lie, Sterup pr. Brønderslev.
Ilt 4li»r»ø þÿ�1�6 ��1�6Aar. kan saa
lllllj Plstk, Plab« 1 Novbr.

Smed ». enien, Stegen.
kan saa Akkord paa Pudse-
og Fugearbejde ved Rakkeby

(ole pr. Hjøring.
NiclS P Andersen.

4 fnme
vestre

En ilinl, nnn Pige, !rÆ'«
til i et Hjemmebageri, kan 1. Nov:n ber
saa Plab« hos M. Jørgensen, Sæby.

Plads paa yn.
Til I.Nobember søges 2 yngre, stinke

Karle, helst Gaarbmandssønner. til en
velbrevet Bonbegaarb paa Fyn. Den ene
som Forkarl, den anden som Andenkarl.
D: Søge.rd: bedes med Anbefalinger og
Lonsordring at henvende sig til Gaardeje.
Puders RaSmuSseu, Gisleo. Lamdrup
pr. Orbæk. Fyn.

Som saa dan kan en

u , þÿ � dygtig og proper
Pige saa P'ads hos en ugift Gaardejer i
Hjrringegnen. Pillet, mrkt. ,9719", mob-
tager Bladets Kontor.

bns&tinrtrinlif.a

slllalfevønter En yngre, dygtig Kari.
jHniltlØglu, ber er stink Malker, kan
saa en Besælnl.ig paa ca. 20 Kver ai pacse
og malke. <5« Pige til Hjælp veo Malk-
ntngen. Billel, mi«. .9720". modlager
Diadels Kontor.

Roftcpigr. Som saadan kan en flink,
ordentlig og dygtig Pige

saa Plads' her til 1. Noven.ber. S nmtidlg
er Plads ledig tor stinke Piger, der
vil malke og holde Folkekamrene i O . den.
Godt Forhold og meget høj Sur give).

C. Widholm.
Bvlsforvalter, Alltngskovgaard pr. Sil'eb.

LnnPnestnSklnn. i'VtZ «
velvoksne Landmandssønner fra Plads her
ttl 1. November. Gaarbens Størrelse
1680 Tbr. Land, 600 Ager, 700 Skov, Re-
sten Eng og Gobstillige.'d'

C. Widholm,
Avlssorvalter, Allingflovgaard. Si'keborg.

rundet paa Ejendomshandel kan en
Karl og en Pige saa Plads stniM

hos JohS. Poelt, Over Tange, t'gilt pr.
Sindal.

Sil Ikliire Mankl, der kan paatage
stg at passe en

Snes Kreaturer, kan til 1. Novemoer saa
Plads yos ZeuS Thomsen, Kæret. Hørby
Statton.

kan faa Plads til 1. Novem-
ber paa Stokholm pr. Kvis-

sel.
q þÿ�:�i�; ��4 kan faa en udmær-

Jernbanegade 10.
Om ca. 14 Dage aabner jeg en

velassorteret Broderiforretning i
Hr. Billedhugger Lemmichs Ejen-
dom, Jernbanegade 10.

Louise Møller.

Prima stærkt langtrækkende

Mnrlij Nøgter,
kan til. 1 November faa Hos lejlighed
(Enlejlighedi,sti er) og vellønnet Plads vaa
Eget pr. Frederikshavn.LÆDER-VARER

i største Udvalg
MARTIN A CHRISTIANSEN

fORSAMUNGSBY6NING£N
HJØRRINO

a

a Ku flinf od proper LokkepiDt,
kendt med daglig Madlavning, og en stink
Stuepige søges til 1. Nove nkir til Wge-
bserg vr. Hiø.mg. Ingen Madning.

kan saa Plads 1.
Navr , ber vaa B lle-
Marie Nielsen.

i ilinlt Piger
ruv.

Ku m flinf tiommis Plads
straks. Thorv. R. «hriftc»sca,

Hjøring.Bindegarn
hos Becker, Søndergade 9. fim golf, bragte

Dtjitgugr.

a

a

Beftyrerplads.
paa en Gaar) paa ca. 50 Tdr. Land af
et Par unge Folk. Alsted Jensen,

V. Tbirvv pr. Hjmi.ig.

i6>n i> rt r I 2? Aac (aftjent Gar-
SAUt t, dist), søger Piads tilU.

Nobbr. hos en Købmand, Vognmand eller
lign BiTe., mrkt. þÿ ��9�1�2�7�"�,indlægges paa
Bladets Kontor.

Lærling. D"eng med
Skolekunbstaber, som

har Lyst til Handelen, kan faa Plads til
1. Oltober eller 1. Novemoer.

Købm. H. JorgeLten, Aalborgvej.

HakkelSmaskiner og Tærskema-
skiner haves paa Lager til billig
Pris. H. A.Heideman Jun., Jern-
støberi og Maskinfabrik, Hssrtng

Ku dygtig, ljM Me Kurl oD PiDe
ta.i til 1. November saa Plads vsa Maj-
luno i Høtme(eo. tChr. Ottesen.

En Rnllmilttmjltr,
helst ikke for ung, søges til 1. November
paa Nygaard i Sbr. Harriislev. Nærmere
ved Henvendelse til Undertegnede.

Ehr. Holm.

Expres Rute til Amerika
og Canada.

lUjDU

Verdens hurtigste Dampere.
Kun 7 å 8 Dages Rejse fra

Danmark til Amerika.
Enestaaende Bekvemmeligheder og Be-

hrndling.
III. Rejsehaandbog med engelsk

Tolk etc. erholdes ved General-
agent C. Mogensen, Nyhavn 1,
København, eller ved befuld-
mægtiget Agenter: Hr. Th. Dahl,
Østergade 34, Hjøring, Instrum.
Carl Myltoft, Frederikshavn, Lærer
N. i. Kristensen, N. Saltum og
Kbmd. S. Henriksen, Brønderslev.

A nchor Linlen.
Ugentlig Forbindelse til New York med

fortrinlige indrettede Dampere. Billigste
Priser. Alt nærmere erholdes hos Anchor
Liniens aut. Agent, Theodor Dahl,
Østergade f34, Hjøring.

a

Ku HhtiieKttg sumt eu fliukW
kan faa Plads til 1. November

Maren Dalsgaard. Shsftmc.

Kere- og
Plads til 1.

I-

En yngre
Karl. kan sarSugfrM

Skvt. .-der.
P. r.enlttt, Freberiksbavn.

fl ilittf Ai at knn til 1. November
I5U I Ulli l|l faa Plads vaa Paag-
gaard ved Hjøring.

Mathilde Ssrcnfcn.
En Forbundter og en ung
Svend kan faa stadig! Ar-

Smed 9. Jenten.
Ostergade, Hjøring.

Ild
kodes kontant.

Pige ssges til 1. November af
Lchrndorrf, Sæby.

Karle.
riksbavn.

4 flinke Karle kan til November
saa Plads paa Lerbæk ved Frede.

E. Kjær.

Di

Efter at jeg er flyttet og har købt Laurits Haslunds Ejendom Nr. 15
Østergade og altsaa nu er i Orden med Installering af 1. Kl. s

Dieselmotor og Maskiner, Centralvarme overalt i Butik, Lager og
Værkstederne, kan jeg garantere 1. Kl. s Arbejde med tørt og lagret
Materialer, og jeg har 20 å 25 færdige Værelser staaende paa Lager,
tegnet af bedste Møbelarkitekter og Kunstnere, saa Forretningen staar
paa Højde med de bedste her i Landet, absolut billigst efter Arbejdets
Udførelse og Kvalitet. þÿ �Forhør Priserne og se Arbejdet før De kø-
ber andre Steder.

a

a

TsrvTsrv 2 lornrerjoeniie eller AorbuMne
kan straks saa Arbejde hos Karl Jensen,
Glimsholt pr. Sindal. Lmede.

bejde.leds MelM
ved M. Nlelsei Bech.

Raa, upulverlseret

En ung Pige
ønsker Plads som Husjomfru paa en Pro-
prietærgaard tit 1. November. B'llet,
mrkt. ,9428". bedes indlagt paa b:tte
Blads Kontor.
45« hvis Kone vil malke,
vi -cOglejtl, kan faa Plads til 15
August paa Lerbæk ved Frederikshavn.
God Lejlighed med Jord til en Ko og god
Dagløn. g. Kjær.

En Jcrnovn
(Ludvigsen Hermansen) til Hjemme-
bageri samt et 2 Mands Skrive-
bord er billig til Salg bos N. P.
Torensen, Søndergade 62, Frede-
rifshavn.

Iliise Bakker.
Den ny Pavillon aabnes 1ste

uni og anbefales hermed Be-
søgende. Skoler, Foreninger o.
I. bedes anmelde Besøg forud.

Telefon Manna Nr. 9.
Thise Ladegaard i Maj 1913.

F>rald Bech.

Ærb Snedkermester C. Jakobsen, Gødningskalk
leveres i Banevogn eller Skib for
15 Kr. pr. 20,000 Pd. Foreninger
I Kr. Rabat pr. Vognl. Paa
Privatbanerne kan Kalken faas
aflæsset paa Marken forskellige
Steder af Banelinien, naar 10
Vogne tages.

Hjøring.
En niijt FoSetmefttr
faa en Besætning paa ca. 60 Kreaturer i
Entreprice. Gode Anbefalinger sra iibli-
gere Pladser forlanges. 2 Malkere haves
Sammesteds kan en flink Pige i 17. Aars
Alderen saa Plads. Ingen Malkning eller
Markarbejde.

Jensen, Aastruv Diolleoaard.

Det gamle Apothek.
Under Apothekets Ombygning er Indgangen flyttet til den østre

Dør. H. Hørltlck.

ZchmtMljti,

Hjøring Skraatobak
er friskest her paa Pladsen.
Faas hos de fleste Handlende i
Byen og paa Landet. Ernst
Petersens Tot iksfabrik, Hjøring.

Grsnne fErter, Z Pil.s Daaser, 40 fi.
Tørrede (Eller pr. Pund 40 Ore.
Svedsker med oguden Stea 35 å SO B.

Alle Slags Frugtsafter og
Konserves fra J. D. Beauvais
faas hos

Z IllUlf Plgll kel Plads lil 1. No-
vember paa en større Bonbegaard i en
smuk Egn, 5 Minutters Gang sra en stor
Slation, ber holdes 24 Køer og fast Malke-
kone holdes. Billet, mrkt. ,9700", mob-
tager Bladets Kontor.

Hu5btpqminbr. þÿ�6�S�!�r�$ ��V�£�,�,�'�n
Enke saa Plads 1. Noveo ber. Sn Karl,
som har Lnst til at passe Heste og køre
lidt Stærver. kan saa Piabs til samme
Tid hos HauS Nielsen, Hjulet pr. Taars.
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Skolebogrer
til Almenskolen, særlig 4 Mellem-
klasse, sælges for halv Pris i
Dronningensgade 15. 1. Sal.

Trykt >.
,Pr-b'y4iel Titrnde't ¥ :cr?fr-r!
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P. Nielsen,
Petersværk, Nørre Sundby,

Telefon 1055.
anbefaler stg med Fletning ai Rsrsæder
samt Forscrrdigelse af Vsrfter, Kofte m. m.

Brugt Tsj kobes.
Pryggergade 3. P. Erikfen.

Mursand
fan kobes paa Kobbersholt a 65
Lre pr. Læs.

MallefoUermrrtrr. £ Ln'CZ.
dan faa en god Plads paa Fyn 1. No-
vember. 10 a 12 Koer samt Ungkvæg op
Svin. Jens P. Andersen,

Knarreborg Mølle pr. Oure.

Hun besvarede hans kærlige Drd med et ai

sine straalendc Smil. og det var det gode ved

disse Smil, at dun ikke fastede med dem: der

ved udovede de endnu mere Fortryllelse over den

Person, imod faem de var rettede.
þÿ�.�. ��æ�gvilde aldrig være for fornem til at

vare en god Husmoder." svarede hun þÿ ��F�c�gkan

ikke bestemme dine Maaltider eller vaike og gore
rent i dit Hus, men vore Tjenestefolk stal allige-
vel vide, at jeg regerer her. og at jeg tillige for-
f t a a r at regere !"

þÿ ��D�uer vidunderlig þÿ �du er som en Gud
inde!" udbrod han og knælede henrykt foran
hende. ./Dg du har ægtet en stakkels oodeltg.
som ikke kan gote andel end knæle for dig og
tilbede dig!"

þÿ ��D�ugiver mig alt, hvad jeg faster." lod

hendes Svar. þÿ ��o�gdu eister mig paa din ædle.
fine Maade. hvorfor jeg er dig meget talnemlig."
þÿ �þÿ �Hendes Selskaber i Byen var de

mest glimtende, og alle fastede inderligt at del

tage i disse. Londons stonnefte Damer og de

aandrigste Forfattere og Kunstnere intrigerede og

gjorde alt for at faa Zndpas i Lord Dunstam
voldes Hjem: de fornemme Damer, der blev torbi

gaaede ved Festerne, blev syge as Brede og

ALrgrelse.
Lordens .Slagtning, Hertugen af Usmonde

at aande friere. Der herskede Tusmorte i fe"

Sine, hvori de sad.
þÿ ��H�a�ner en Mand," fortsafie hun. ..fan er

sandelig, som en Mand dot være. og som det

var Vor Herres Mening, at Manden stulde være.
den Gang ban 'kable del forstc Mennestc. Dersom
alle var som ban. vilde der være Kvinder til.
der var tilstrækkelig gode og stærke til at blive
Mændenes Hustruer: de vilde da fode luller
stærke Mænd og Kvinder."

Hvis hun ikie havde staaet saa langt inde
i det halvmørke Værelse, vilde fandes Mand
have kunnet se den dybe Rødme, som var faret
op i hendes Pande og Kinder, ja. endog havde
farvet fandes flanke, runde Hals.

Var der ingen andre, der vidste det. faa var
der i det mindste een. som forstod, at hun holdt
as Osmonde. endskønt hun opforte sig paa samme
Maade over for ham som over for alle andre.

Dg dette ene Menneske, som vidste, at hun favde
lagt Mærle til fam. var Hertugen selv.

Fra den Stund, hvor farn favde staaet og

iagttaget fande. medens dun var steget op ad

den brede Egetræstrappe, fra det Djeblik, hvor
den rode Rose var falden sra Kransen paa hendes
Hoved og ned for fans "od. og han favde bul

kel sig for at tage den op. havde fan kun set
fande. naar fan var til Siede, og fan vidste, ar

Winger sg Iner
betales altid med højeste Priser as

Th. Tteenberg.
Harald Møller,

Jernbanegade 11. En brugt Kakkelovn i.
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være anderledes imod ntig. medmindre jeg viste
tnig at være uværdig til dit Benskab."

Saa vel i Byen som nde paa Landet, hvor
der blev takt særlig meget om det nygifte Par,
blev han misundt, fordi han var saa lykkelig.
5)g alle undredes over hendes Opforsel over for
ham. Hun. der havde været saa efterstræbt, og
som havde vist sig saa stolt og hovmodig over
for alle andre, var nu bleven en udmærket Hu-
stru for ham. som havde hævet hende tik den
misundelsesværdige Stilling, hvori hun nu be
fandt sig. Hun lod til baade at nære Agtelse
for hånt og for sin Stilling som hans Hustru.

En af hendes mange udmærkede Egenskaber
forstod han blandt andet at skatte i fuldeste Mani.
og det var den Maade. hvorpaa hun forte hans
Hus og udovede fin Magt over Tjenestefollene.
Det var ct stort, gammelt Herresæde, som var
blevet bygget for mange, mange Aar tilbage af
en af Slægten Dunstamoolde. der kun havde haft
Tanke for at gore store Fester og at glimte med

sin Rigdom saa meget som muligt. Derfor var
det ogsaa en pragtfuld udstyret Bygning med
store Selikabssale. rummelige Vestibuler, brede
Trapper og lange Korridorer: nedenunder var
der en Mængde Værelser til Tjenestefolkene, og
der var saa mange Kældere og Oplagssteder, at
flere af disse stod tontine.
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Lady Dunstamoolde havde straks, da hun
nat ankommen hertil, ladet sin Husbestyrerinde
fore sig rundt i hele Huset og havde tilkende-
aivet sit Bifald eller ytret Mishag med det. hun
ilke syntes om. Hun vilde være kendt med sit
eget Hus og vilde ikke, at hendes undergivne
skulde tro. at hun, fordi hun ikke var som andre

Kvinder, og fordi hun var stolt og hovmodig,
vilde lade Tjenestefolkene indrette akt, som de
fandt for godt: hun kunde heller ikke lide at
tanke paa. at hendes Mgtefælle blev narret af
fine Tjenere, og forfatte sig derfor nøjagtigt om

hele Husets Fndretning.
stal alke faa. hvad F behover, og kan

spise og duike lige saa meget, 3 far L'nst til,"
sagde hun til Piger, Tjenere og Karle: þÿ ��m�e�n
den sprite, der vover at gore sit Arbejde uordent-

ligt eller at tilegne sig noget, ioni ilke tilkommer
hnnt eller hende, vil straks blive jaget paa Por-
ten. Feg vil være retfærdig, men ikke overbærende!"

..En lignende Herskerinde har de aldrig haft
tidligere," sagde L'orden. da hun fortalte fam
ovenstaaende. þÿ ��D�ehavde vist ikke dromt om at

faa en saadan Frue þÿ �en Frue. som baade er

streng og venlig: men du er ogsaa enestaaende,
min lære. kære Elorinda. og dit kan være over-
baml om. at de nok vil frygte dig, men tillige
se op til dig!"
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at gore til Hertuginde." havde Lord Dunstam
volde en Gang sagt om ham til sin Hustru. ..Del
var det bedste, hvis fan giftede sig: fa» sætter
en ?Ere i at devare Slægtens Ravn uplettet og

soger bestandig som den fornemste af os at fore-
gaa os med et godt Eksempel. Det far ofte
forbavset mig, at han ikke gor sig Umage sor
at finde en Kvinde, der vilde passe til at være
hans Hustru."

þÿ ��D�e�ter da ikte saa besynderligt." gav Fru
Elorinda til Svar. medens hun stirrede frem for
sig ind i Kaminilden, som om hun sad i dybe
Tanker. þÿ ��D�e�rer da intet mærkeligt heri !"

þÿ ��H�v�o�r�f�o�rmener du?" spurgte hendes Mand.
þÿ ��F�o�r�d�ider ikke er en eneste, der vilde passe

tit at være fans Hustru." svarede hun langsomt.
þÿ ��E�nMand som han maa have en Hustru, der
tan være nogel for fam. eller fans Hjerte vil
briste ved Synet af den svage, þÿ ��b�e�t�y�d�e�l�i�g�eKvinde,
til hvem han er bunden for bestandig: fan er
alt for begavet og dannet til at ægte en alminde-
lig Dame Dersom han giftede sig med en saa-
dan, fan. denne stærke, bestemte Mand. vilde
det være. ligesom om en Love havde taget et
andet Dyr og ikte en Løvinde lil Mage. Nej.
nej" hun drog et lang! Suk þÿ ��f�a�nvilde
blive vanvittig as Sorg. han vilde være »lykke
lig hele sit Liv igennem!"

£g fandes Hænder, som havde hvilet paa

fandes Knæ. mugedes haardt imod hinanden, uden
at hendes Mand saa det.

þÿ ��H�a�nskulde ægte en Gudinde dog af
disse findes der kun yderst faa." sagde Lord Dun
stamvolde og smilede kærligt til hende. þÿ ��H�a�n
burde egentlig nære Had til mig. fordi jeg. som
itke er værdig dertil, far ægtet en saadan!"

þÿ ��J�a�.han burde ægte en Gudinde." tog hun
paa ny til £rde i samme langsomme Zone. þÿ ��m�e�n
dcr gives ingen Gudinder, de er alle sammen kun
Kvinder."

þÿ ��D�uved. hvad fam indeholder." svarede fan
des Mand, der atter maatte beundre fande Klog
skab. þÿ ��D�e�tforekommer mig. at du lil erods

for. at du kun sjælden har hast Lejlighed lil at
tale med bam og forst for nylig er bleven ivre-
stillet for ham, forstaar ham bedre end alle vi
andre."

..Ja. jeg far iagttaget bam." lod hendes lige-
fremme Svar. þÿ ��E�n�h�v�e�rmaa lægge Mærke til
ham. og jeg opdager oven i Kofat den Slags
Ting meget hurtigt."

Hun rejste sig fra sin Plads, medens hun
talte, og stillede sig foran olden, idel hun ret
tede sig i sin fulde Hvide, som om hun solte,
at hun ikke kunde andet, men maatte rejje sig for

Sir Geoffreys Datter. Roman as Frances HogdsonBurnett. IForts.)
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Du drommer om Koerligheo og forestiller hig nit
vaa en anden Maade, end det i Pirfeligheden er.
Jeg eisfer min tilkommende Mand lige saa boj:
som alle andre þÿ �endog bojere. tf>i jeg nærer
i i fe Had til bam. Han ejer et stort (Sods. ban
er en fin og nobel Mand, og þÿ �ban tilbeder
mig ! Ester at jeg bar lovet mig bort til bam.
vil jeg tilstaa. at jeg et eneste Ojedlik far fæstet
mit Blik paa en anden Mand. i bvem jeg kunde
vcrre bleven þÿ �þÿ �naa, det var kun et Ojeblik,
jeg toenfte saaledes. Men da var det altsaa alle-
rede sor sent! Dersom vi bavde truffet hinanden
þÿ �fan og jeg þÿ �for et Par Aar siden, vilde
jeg nu ikke have ægtet Lord Dunstamoolde. Denne
kan skcenfe mig Rigdom og Rang. og naar jeg
agter ham. vil jeg blive forestillet ved Hoffet.
Jeg giver fam til Gengæld del. som ban onsker
af sin ganske Zjal þÿ �nemlig mig selv! Det
er en ærlig Handel, ikke sandt? þÿ �og jeg skal
vise mig værdig til æt være bans Hustru. Jeg
er ikke i Besiddelse af mange gode Egenskaber
og Tyder þÿ �hvorfra skulde jeg vel have faaet
disse, el saadant Liv. som jeg bar fort? Jeg
er ilke som andre Kvinder og bar ikke mange
af disses Dyder, men jeg bar een Dyd. som
Mændene þÿ �som oftest þÿ �er i Besiddelse af
þÿ �jeg er ingen Kujon eller Forræder, og naar

,eg har givet et Lofte, holder jeg det. Du fcyg-
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ter for, at jeg vil gore Livet surt for min til-
kommende Mand, men delle skal aldrig ske ; iaa
vidt jeg Ian udrette noget, skal hans Liv blive

sorgfrit og lykkeligt. Han stal nyde godt as det.

som han har betalt for at komme i Besiddelse
af. og jeg skal ikke narre fam. saaledes som saa
mange svage Kvinder narrer deres Mænd. Lord

Dunstamoolde og jeg har afsluttet en ærlig Han
del!"

Efler at have talt pegede hun. uden at vende

sig bort fra Spejlet, paa den Dor, igennem hvil
len hendes Soster var lommen, og da Frolen
Anna ikke turde sætte sig op imod hende, listede
huit sagte ud af Værelset.

Iffdc kapitel.
I hele det jorste lykkelige Aar. som fulgte

efter Lord Dunstamvoldcs Mgleskab med Froken
Mildairs, havde han levet som i den dejligste
Trom.

..Det er bestandig for mig." havde han en

Dag sagt til sin Hustru, þÿ ��s�o�mom min Lykke er

for stor tik. at den skulde kunne vedvare: og

dog. hvad skulde der vel kunne ske? )a, hvis
dit opyorte at være god og elskværdig imod mig.

vilde jeg blive ulylielia. men du er for ædel der-

lil þÿ �du ligner ikte andre Kvinder og vil aldrig
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ioni havde været nærværende, da Lady Dunstam-
volde forjte 0)ang knæleve foran den kongelige
Trone, havde Inap kunnet vende sit Blik fra hende:
han vedblev at stirre paa den skoniie Skikkelse,
og derefter gik han hen kil hendes Mand for
i en ærdodig Tone ak lykonske ham kil hans Held
og kil den Lylke. der var bleven ham kil Del.
Han kalke fyrigt om hendes Skvnhed og maje-
stætiske Skikkelse og takkede sin Slægtning, fordi
en saa udmærket Kvinde var bleven indlemmet i

Slægten.
Fra denne Stund var Hertugen til Stede ved

hver en Fest. som blev givet i Lvidens Hjem.
og han glemte aldrig al lægge Mærke til nit,
hvad der foregil i Clorindas Nærhed. Han var
en Mand. om hvem det blev fortalt, at fan
var en of de mest udmærkede fornemme Personer
i hele Europa þÿ �ingen kunde sammenlignes med
ham. hvad Begavelse, ædelt Sindelag. Rigdom
og Fornemhed angii. Hans Ansigt var smukt,
hans tittelse statelig, og fan var finere t
Tæntemaade og bedre belært end de fleste af
den Tids Mænd. Det var itke Stik. at Mænd
af hans lige i hin Tid tænkte paa at dyrke de, es
Aand, de tæ tilte uoeluktende paa. hvorledes de
skulde more sig og bedst faa Tiden til at gaa:
han derimod havde aldrig ophørt med at ud-
vide jinc Kundjtader og var derfor nu enestaaende.
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hvad Dannelse angik. Han beskyttede unge For-
fattere og Kunstnere: de kunde være visse paa
sttats at blive indladte hos fam og at blive hof
hgt og venligt modtagne. Alle ved Hoffet vidste,
at der kun var yderst faa. som stod de kongelige
Personer saa nær som han. og han blev næsten
betragtet af disse, som var han en af deres b'tge
mænd. Dronningen holdt uhyre meget af ham
og ærede ham. og hun undlod aldrig at sor-
tælle fam og alle andre dette. Hun sagde gerne,
at hun kendte ingen anden Mand. der var i
den Grad værdig til at blive agtet og elsket, og
at han sikkert aldrig havde giftet sig. fordi der
itke fandtes den Kvinde, som lunde maalc sig
med ham eller stod paa lige Fod incd ham. hvad
Klogstab og Begavelse angik.

£a »aar man ingen Skandaler horte om ham.
da var det ikke, fordi han var Ivld eller indbildsk:
ingen Mand eller Kvinde ittttde se ind i hans
dybe. kloge Ojne uden at være overbevist om.
at dersom han nogen Sinde vilde blive forelsket,
vilde det blive en fastig og lidenskabelig Kærlig-
fad. og at det hverken vilde gaa ham selv godt,
ej faller Genstanden for hans Kærlighed, dersom
den Kvinde, i hvem han var bleven forelsket,
itke besvarede fans brændende Kærlighed.

þÿ ��D�afan ikke er ung længer, er del paa
Tide. at fan vælger den Kvinde, jom han puster

leveres strafs, og Bestilling paa ny
Produktion modtages as

Kobmand Usren M- Jensen,
Nørregade. Hjoring,

og A T. Vkosbjcrg '))toscbrnq.

vant ttl Madlav-
þÿ �r þÿ �, ntng, kan saa

Plads ttl 1. Novbr. ho« t»fke Buderseu.

ZghkkMkitkk nd. som vil paa.
ftUUllUUlUl. ,age stg Pasning og
Malkntng as .30 Køer samt Ungkreaturer,
kan saa Plads til 1. November hos
Martinus Ttotdro, Boruv vr Braa St.


