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Vor (TUwfrafifef.
Der kan ingen fornuftig Tvivl

at vor Regering med
Ilvor og Omhu vcerner om vort
sands Neutralitet under den ost
lsiatifke Krig, og der maa foreligge
>oldbare Beviser for det modsatte,
or man skal kunne tro derpaa.
Dette er en selvfolgelig Sag og
joelder ikke blot den nuvcerende Re;ering. men overhovedet enhver Rezering herhjemme, der da ikke

om,

zandlede ganske desperat.
Det Stov, der fra þÿ Social-Demo!raten"S Side i de seneste Dage er
hvirvlet op om Brud paa vor
neutrale Stilling, er Stov og flet
ikke andet. Det faktiske Forhold er
so her dette, at der paa Gevoeriabriken efter Bestilling forarbejdes
ZOO Rekylgeværer, og at der ikke
er udleveret et eneste af disse, og,
efter hvad Regeringsautoriteterne
har udtalt, ikke vil blive udleveret
et eneste af disse, for der, þÿ
saa
vidt overhovedet muligt þÿ
, haveS
Sikkerhed for, at disse Geværer ikke
er bestemt for nogen af de krigSforende Magter.
Naar nu det faktiske Forhold er
dette, saa skulde altsaa Neutralitetsbruddet bestaa deri, at Statens
Geværfabrik overhovedet gav sig af
med at

effektuere,

en

privat Bemen

saa

stilling af Rekylgevoerer,
vidt kan umuligt selv den mest
yderliggaaende Fortolkning as en
StatS NeutralitetSpligt gaa i sine
Krav. Det, at StatenS Gevoerfabrik
i Tider, hvor denS Arbejdskraft ikke
er tilstroekkeligt beslaglagt af Statsarbejde, modtager Arbejder paa Be-

stilling, er hidtil altid sket, og maa
betragtes som en Pligt, dels for at
skaffe Staten Indtægt og dels for
at undgaa Afskedigelser af Arbejdere.
Selve

Foenomenet,

hele Verden, at Danmark rustede
sig i Alliance med RuSland, altsaa
den ene krigSforende Part.

Denne Sensationsmeddclelse vakte

naturligvis Opsigt, soerlig i den
udenlandske Presse, der ikke vil
Danmarks Vel, og det var ikke det
danske Blads Skyld, at vi flap fra
uden Ulcemper.

tere et Neutralitetsbrud, men andet
er der jo faktisk ikke sket til Dato,
og den Klat Gevoerer, hvorom der
vilde voere til
her er Tale, og
forsvindende Nytte for de

som

ganfle
krigSforende Parter, ganske bortset

fra, at der til dereS Brug krcevedeS
en sceregen og ret langvarig Uddannelse, er det ligefrem latterligt
at gore Boesen af.
Men er Sagen fra Regeringens
Side saaledes ren og klar nok, har
den en anden og langt betoenkeligere Side, som det vel er voerd
at fceste Opmærksomheden paa. Det
er det skammelige Brud paa alle
patriotiske Hensyn, som SocialDemokraterne her har gjort sig
skyldige i.
De har paa den loseste og, som
det har vist sig, ganske ufunderede
Grund, sogt at miStoenkeliggore
Danmarks Stilling til de krigSforende Magter og derved ligefrem
udsat Fcedrelandet for Fare. Og
det er anden Gang, at dette sker.
Da Regeringen i Februar Maaned,
efter at Krigen var udbrudt, foretog

Forhaabentlig vil vort Land

videre.

Gang undgaa direkte

denne

ogsaa

af Mistccnkeliggorclsen,
diSse gentagne yderst graverende
Beskyldninger fra et her i Landet
udgaaende Blads Side kan meget
vel tcenkes at svcekke Tilliden til oS
paa Steder, hvor netop Tillid er

Ulemper
men

noget voerd.

man vanskeen skammesig
ligt
af
Fædrelandets
Tilsidesættelse
ligere
alvorligste Interesser, end diSse
MiStænkeliggorelser af Landets og
Regeringens Hensigter. Og det er
en overmaade tarvelig Undskyldning,
þÿ Social-Demokraten"kommer med,
naar den hævder, at den foretog den
famose Offentliggorelse for at konstatere, at Stemningen i Danmark
var for den strængeste Neutralitet;

I alle Tilfcelde har
ved at tænke

thi

et

paa

Neutralitetsbrud vil

Folkestemningen være uden aktuel
Interesse. Det er her Regeringens
Planer og Hensigter og ikke Folkets
Stemning,

der vil blive

om.
.fra Socia-

spurgt

Skulde virkelig Hadet
listernes Side til den nuværende

Regering

saa stærkt,

være

at man

ikke betænker sig paa at udsætte
Landet for Fare, naar blot Regeringen samtidig kunde faa sit Knæk;
Man bor indtil videre vægre sig ved
at tro dette, men saa meget er fastflaaet, at Social-Demokraterne ikke

viger tilbage for Sensation, selv
om denne kunde bringe Fædrelandet
i Fare. Det har den nu gentagne
Gange vist, og det bor mindes, hver
Gang vi fremtidig ved politiske
eller kommunale Valg staar overfor Social-Demokrater. Hensyn eller
blot Nænsomhed overfor FædrelandetS

fra

Interesser

den Kant.

kan man ikke vente

saa

sandt ikke Grund
varme
nære
til at
Folelser overfor
den nuværende Regering, men
danne Midler til at bekæmpe den,
de anforte, kunde vort Parti,
der er et udpræget fædrelandssindet
Parti, aldrig tænke paa at anvende,
tværtimod vil det her af al Kraft
forsvare Regeringen og denS Færd.
Den 28. December 1904.
Hojre har

saa-

som

at StatenS

Gevoerfabrik overtager Arbejder for
private kan altsaa umuligt konfta-

samme

sorgeEt
atter.
Dansk
paa
lige Spil sig
skrevet og udgivet Blad, beskylder
Regeringen for direkte NentralitetSbrud, og de dertil egnede udenlandske
Blade bringer MiStccnkeliggorelsen
Nu gentager det

Lcverandor til Parelotteriet.

ære

LandetS Betryggelse, prokla
Demokraten" for
merede þÿ Social

til

Mistænkcliggorclsen

SJW arøifitft« rvtrrr r
kjsbcs

Forsigtighedsforanstaltninger

nogle

R»dig»rt. trytt og udgivet af 6hr.
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de ungeS Rækker

dernede, fordi Ung-

foretrak Landflygtighed
fremfor at gaa ind under Aaget.
Nu er alle enige om, at dette var
et Fejlgreb. De unge har set det,

dommen

Landet, trækker i
den tyske Troje, finder sig i at
springe Soldat ovre ved den ruSsifle
Grænse, eller hvor det behager
Myndighederne at flikke dem hen,
og vender saa hjem, danfle i sind
og nu bliver de i

trodS nogen, og rede til at tage
Kamyxn op der hjemme paa dereS

AdelSgrund, i Besiddelse af alle

Borgerrettigheder.
Ungdommen har imidlertid trange
þÿ

som alle
Kaar i Sonderjylland
rette
den
vil
paa
der
staa
andre,
i
Kampen. Her hjemme i
Side
Kongeriget kan danfl Ungdom samleS i Ungdomsforeninger paa sundt

folkeligt Grundlag og faa et godt
Ord at hore og glæde sig ved sammen at synge vore danfle Sange.
Sligt er vanfleligt for ikke at sige
umuligt i NordfleSvig. þÿ Aagpaa
Nakke og LauS for vor Mund",
hedder det da ogsaa paa dette Omraade. Her hjemme moder Ungvel ud-

dommen til Livets Færd
med den gode danfle

rustet

Folke-

Fordannelse; hvor er det ikke
sorgeligt anderledes hist nede. Men
jo mere danfl Ungdom har trange
Kaar i NordfleSvig. des mere bor
vi her hjemme staa sammen om at
række al den Hjælp, som mulig er,
ved til vore fraflilte unge LandSmænd og Landsmandinder i Form
af gode danfle Boger og Und rstottelse i Penge til et Besog heroppe paa vore herlige UngdomS-

floleS

floler: Efterflolec, Hojfloler, Land-

s.

brugSfloler o. v.
Og de unge dernede vil gerne

HaandSrækning.

tage imod saadan

Thi staar med hele dereS Hu og
Higen paa den danfle Side, og de
forstaar, at den Kainp, der kalder
ad dem, er en Kamp for det dyrebareste i Livet, for dette nemlig, at
faa Mulighed til at leve i Livet
ranke og heltro mod sig selv,
de

som

stobte Personligheder.

trods
Den danfle Sag har þÿ
þÿ
alle
Betingelser
Kaar
de trange
for at fylke den nordslesvigske Ungdom om sig; thi det er en retfærdig
Sag, og Ungdommen har RetfærdighedSsanS; det er en stor Sag,

og Ungdommen har Hu for Stordaad: det er en Sag, til hvilkender
knytter sig tusinde ædle og ildnende

Minder, og saodanne har just Magt
over unge Hjerter.

þÿ HvorUngdommen er, der er
Fremtiden!" Derfor tror vi paa
den sonderjydfle SagS Fremtid, fordi

vi tror paa den danfle Ungdom
dernede. Og vi glæder oS, hver
Gang vi horer, at de unge dernede
har taget Ordet i de danfleS or-

den 2S.

December

at tale lidt med hverandre om dette
levende Haab, og dette evige Lys.

som

kostbareste af alle Julegaver,
skaffe os

ene er i Stand ti! at

den rette, den sande .> eglæde. og
jeg vil da gore opmærksom paa. at
den sorste Belingesie for i de! hele
taget at faa nogen Jule glæde, det
er den. at ville modtag: Gaverne.
Det er nemlig itle nok, vi har
saaet Budstab om, at der er nogle
kostbare Gaver t l os. nej oi maa tilegne os dem, det er ikke nok. vi
horer om Gaverne, nej. vi maa
ogsaa lukke vore Ojnc op for at se
dem. og vore Hje ttr av for at mod-

kage dem. þÿ
Julen, ved v. jo nok. er en gammel hedens: Fest. trn i længe for
Kristus kom til Verden, og fejret
paa samme Tid. som vi fejrer vor
Jul. midt i Vinterens Hjerte, vg hos
de Mennesker, hos hveni Haabet og
Lyset lades ude, er og vil aldrig
Julen blive andet end en Hedningefest, thi Forskellen paa Hedningenes
Jul og vor Jul er jo netop den. at
hos Hedningene manglede Julegaverne fra den Gud, oe ikke kendte;

der ulmede nok et Haab, og der stimtedes nok el Lys ho de gamle Hedninge, Haabet om. at nu da Tidens
rullende Hjui va gaaer en Omgang
rundt, nu gik det atter fremad mod

Livet og Lyset her paa Jorden. Men

Haabet om det evige Liv. der gaves
os i Troen paa ham, der fodtes
Julenat, og om det evige Lys. der

udgik fra selve Lysets Kilde, det
havde de intet 'egreb om !
Det har oi! Fra vor Barndom
er det akter og atter indprentet os.
at Julen har bragt velsignet Bud.
hvad de ofte gor þÿ
samlinger þÿ
vi kender Budskalæt. ved. at det gælþÿ 1 . og hver Gang vi ser de unge gribe
der
hver eneste af os. vi behover blot
Pennen og mane dereS Jævnat
modtage det med aabne og takaldrende til Offervillighed over for
Hjerter, saa bliver vi delnemlige
den danfle Sag, hvad man navnlig
i Juleglæden, men saa beror
agtige
i den senere Tid Gang paa Gang
det rigtignok ogsaa paa os selv. hvorhar kunnet læse om i de sonderledes Juleglæden bliver. Thi det
jydfle Aviser. Og har Ungdommen
kan ganske vist blive kun en kvrr
þÿ HvorUngdommen er, der er det Sind der nede, da flal de trange Glæde, hvor stor og opblussende

Sonder) xikand.
Fremtiden",
der

er der et

siger. Derfor

gammelt Ord,

har det overalt,
for en stor Sag,

hvor der kæmpes
sin fremragende Betydning, hvorledeS de unge stiller sig til den.
SaaledeS ogsaa þÿ
og man tor vel

i Sonderjylland.
sige navnlig þÿ
Her kæmpeS der for en Sag, som
i dybeste Forstand skal bæres frem
gennem Tiderne af det jævne, brede
Folk, og alt afhænger derfor af,
hvorledes den Slægt, der kommer,
har Sind og Evne til at fortsætte
i de henfarne Slægters Spor.
de gamle, der faldt, er der
þÿ For
ny overalt, de vil mode, hver Gang,
der bliver kaldt", synger vi i de
danske NordfleSvigereS Slagsang, og
saaledes har det vist sig at være
Tilfældet indtil denne Dag. Ja,

just i denne Henseende har det l y s
net midt i alt Morket fra Aar til
Aar under det knugende Fremmedherredomme Syd for Grænsen. Der
var en

Tid, hvor

det tyndede ud i

Kaar ikke mægte at flade den i denS
Stræben. Thi da flal Fremtiden
siger :
vise, at det Ord har Ret,
þÿ Deter godt at bære Aag i sin
Ungdom !"

som

Ven

heKize Iut

varer ved!
Et lille Jnleforedrag

af
Sophus E. Neumann.
I.

Julen har bragl velsignet Bod,
n» glædeS gninle og unge'
Ja, Mre være Gnd for sit Julebud, thi aldrig har der ud over den
gansle Jord lydt dejligere Ord end

den end kan være i Ojeblikket.
Et Barn kan jo blive straalende
glad for en Julegave, det faar paa
Juletræet af sin Fader, men næppe
er Julen forbi, sor (staven inaafl«
enten stilles hen i en Krog imellem
andet Skram nel »den at vække In-

teresse mere. eller »maske endvgsaa
revet itu
det ogsaa

og odelagt , saaledes kan
gaa mange Mennesker, de

kan blive straalende glade, naar Julestemningen er oppe. og de horer om

Julebudskabet
gaver kil os,

og Bor Herres Julepaa selve Julefesten,

saa

gaar
men næppe er den forbi,
det med dem, soni med Barnet ? Gaverne stilles hen ! en Krog eller odelægges, »aar Stemningen er forbi,
og den gamle Slendrian igen indtræffer under det daglige Livs Færbliver det i Sandhed kun
den. og
en kort Juleglæde, og aldrig til Belsignelse. Saadan maa det tæller ikke
være.

saa

13 0.. »,,«»j-,

v-u»lSow«-, og.inKtda

30

Bi. K-Uhft

48. Aargang.

1904.

disse : Eder er i Dag en Frelser fodt ;
aldrig er der blevet bragt Mennesker
et storre og herligere Budflab end
dette: Fred paa Jorden og i Mennefler en Belbehagelighed. og derfor
kan nian ikke have ferret en Julefest
uden forst og fremmest at have bragt
ham en Tak. fra hvem det gladeste
af alle Budskaber er udgaaet.
Ja. med Tak skal man begynde
sin Julefest, med Tak for Julebudflabet, der af en himmelfl Hærskares
Mangfoldighed blev forkyndt hernede paa Jorden! Og det vil vi
ogsaa gore, med en stille, inderlig
Tak til ham, der har gjort alle Ting
vel. som lod sin Son. en Afglans
af sig selv. fode som et Menneske,
som en af os. kun uden Synd. paa
det, at hver den, som iror paa ham,
ikke skal fortabes, men have det evige
Liv. vil vi onsle hverandre en glædelig Jul!
Glædelig þÿ
ja ! Hvorfor er Julen
en Glædesfest fremfor alle andre
Fester? Det er sordi den netop lmr
bragt os det. der alene kan skabe
Glæde, nemlig Haabet og Lyset!
Ikke denne Verdens Haab, som kan
glippe, laller itke det Lys, som kan
slukkes tidligt eller sent. men det
levende Haab. Livshaabet, det. som
aldrig kan glippe, og det evige Lys,
Livslyset. som aldrig kan slukkes.
S:al vi begynde vor Julefest med
disie

».inii>3-.mi-»iii

St r ifrand paa Island.
Ten 4de ds. er en stor Tel Be-

Julegæsten.

Oplagsskure, tilhorendc det norske Hvalfangerselskab
paa Sudureyri ved Talkþÿ Talkiii"

boelseshusc

Et uorfi Landsb jmindc.

sHcc ester ».

þÿ Mocgenvlabet".)

Gravstenen, men jeg »nnbes hende,
som om jeg havde set hende i Gaar.

smut

og

man saa
Tid var hun eljlel

af sattige

statelig Dame.

op til . men paa

som

as gamle

og rige.

Alle.

samme

vg ung«,

som

paa

nogen Maade kom paa hendes Vej.
fik nogel at mindes, nogei at vær«

Fru S. taknemlig jvr. Hun var Godgorcnheden og Gæstfr. heden perjoinficeret, og det i disse Egenskabers
bedste Forstand.

var
en
lidende
alle
hun en Moder og for
var
kærlig Trojier Hendes Hjem
et Saml.ngssted. ikke alene for den

For Landsbyens trængende

hendes Bekendtmen enhver
ovrigt,
flabskreds for

talrige Familie

Skaden annafjord, nedbrændt.
slaas til 100,000 Kroner. Ildens
Aarsag er ubekendt.

' Flvdcsalg over (Hrænfen

Et Sted i de! trondhjemsk« boede
mm Bedstemoder. I mangfoldige
Aar har hun nu sovet under
Det var en

og

og

synes nu at skulle saa et storre Omfang end hidtil. Sonder Farup Andelsmejcri vil nemlig is. Ribe

Stiftstidende indtil videre kun flum-

me det leverede Mælk og derefter
fore Floden til Rejsby Mejeri. Te
Grænsen
hojerc S morp riser Syd
synes at kunne bevirke, at der med
Fordel vil kunne fore Flode over.

sor

stor (Gaveuddeling.
Grevinde
Frijs-Frijsenborg uddelte if. Randers Amtsavis
i Julen til ca. 800 Arbejderfamilier paa Frijsenborg Gods Julegaver, bstaaende af en Pakke med Jolonialvarer for 2 Kr. til hver samt
ayhxe Fodevarer vg forskelligt Uldtoj.

Fra den tidlige Morgenstund
strammede Folk i store Skarer op
ttl Slottet for at afhente .Julega-

fremmed, som rejste gennem denne
verne.
Egn, maatte have det travlt, hvis
<?t smukt Træk.
han ikke aflagde Fru S. paa L. en
Bornene i Llgod Skole har for
Visit. Og Visitterne paa Landet l
sammenskudte Penge kobt forskellige
de Dage indskrænkede sig ikke til Tiþÿ
en
Klædningsstykker, som de har foræret
2,
1
og
den mellem Klokken
en af Skolekammeraterne, en fattig
de
blandt
kke
og to Dage regnedes
Pige. If. Ribe Amtstidende har
lange Visitter.
hun jaaet baade Kjole, Kaabe, Hat
Men et Besog var dog noget anog en Mængde andre Smaating til
det: et saadant varede oste i Uger.
Julefesten.
Som Dreng var jeg flere Gange hos
t?n uhyggelig Ulykke
Bedstemoder i Julen.
I Lordags var if. Grenaa FolkeJeg mindes godt. at hun en Juleblad Gartner Knudsen fra Nimaften fik et uventet Beiog. Der var
tofte paa Cykle undervejs til et Besog
noget, som hed Julefred, og selv i
dette gæstfri Hus var Julegæster
Orum. Paa Orum Bakke, memindre hyppige at se. for man var
dens Cyklen var i stærk Fart, knæknaaet til anden Juledag. Den be
kere Forgaflen, og Knudsen styrlede
kogende vakle derfor nogen Ops:gt.
hovedkulds ned paa den stenhaarde
Det var en midaldrende Herre;
Vej. van forslog sig i uhyggelig
han havde noget ondt ved at gaa.
Grad vg led et betydeligt Blodtab.
hans ene Haand var visken vg forTet vides ikke, om han vil kunne
kroblet og Armen lam. Han præ
leve.
senterede sig som Kaptajn Hansen og
bad om Nattely. Ingen vidste el
En føu 2fif.
Naar man i disse Tage kommer
lers, hvem han var, eller hvorfra
ud paa Kobenhavns ftorc Kirkegaar.o: ft.t ' i ad 'navhan tøm G
de, forbavses men over det store
nen korte ham ; han var kcmmen med
No kind, der er af Folk, som pynter
Baad.
med Blomster, skriver
Gravene
Der hvilede noget hemmelighedsHelt rorende er
Agrardagbladct.
:
fuldt over den ankomne Julegæst
al se gamle, fattige Koner, som
det
men Bedstemoder var kke den, kom
efter deres Klædedrag! at domme sikkom med nærgaaende Sporgsmaal.
tect har megen Rod at kæmpe med,
heller ikke tillod hun. at Tjenerskabet
mode med deres Potteplanter eller
ved
indirekte
Henvendesier
gjorde
Julckranse. sor at heller ikke deresi
saadanne Lejligheder
sattige Grave skal være uden Pynt
den
der
blev
den
fremmede
Og
Julen.
Om det jaa er paa den lille Hunhele Jul : og Julen varer som be-

,

kendt endnu mangesteds paa Landet
til ..Helligtrekonger"; men i den
heromhandlede Tid rakte Julen til
Kyndelmisse. Og da Aaret efter

bragte en ny Jul. var Kaptajn Hansen bleven en gammel Gæst paa L.
Og der slog han sig til Ro Aar

efter Aar. indtil Bor Herre kaldte
ham til sin Julefest.
Da havde Kaptajn Hansen været
i Besog hos Fru S. i noget over elleve Aar. Hverken Bedstcmvder cl
ler nogen anden fik at vide. hvem
Julegæsten var ; jeg tror ikke. at hun
nogen Sinde

spurgte ham herom;

han
men hun vidste Besked nok.
behovede Husly. Mad »g Klæder,
og mere bekymrede hun sig ikke om
at vide.
Dette er Historien om Julegæsten
hos Fru C. paa L.

sindekirlcgaard paa Oste, bro, saa eneder man cg'aa der næsten hver
Blomster
stc Grav p mtet med friskeMan
faar
eller smaa Juletræer.
ct levende Indtryk as, hvor saft de
smaa, firbenede Venner har vokset
sig i deres Herrers Erindring.

vlaar Juletræerne as Mode?
ellers
I langt hojcre Grad end rundt
Juletræer
en
ses i Mængde skriver Ratioom
Hovedstaden,
naltidende. Ter vides at være solgt
færre Træer i Aar end i tidligere

over Gaardspladsen
lille

Pige,

vg ramte en

som fad paa

Trappen ved

Jndgangsdoren. Barnet sik nogle
Hagl i Ryggen og Hovedet og maatte kores til Sygehuset i Svendborg.
Pigen, hvis Tilstand
er kun 5 Aar.

er

betænkelig,

kobt til 40 Ore pr. Pund, og Afregningen derover udviser et Nettooverstud af 10 Kroner. Aalene havde
udholdt Rejsen godt og stod levende
i Kasserne paa Londons Torv.

En respektabel Tommergris.
I Kerteminde Avis læses:

þÿ Ta
jeg paa Mejerimodet forleden
blev
betegnet tom en meget
Tag
daarlig Svineopdrætler, tjener herved til behagelig Underretning og videre fornoden Bekendrgorelse, at jeg
Tagen for Modet slagtede en Gris,

som

den i Aar

kedes det hende ved Hjælp af en
Aare og en Brandhage at holde baade sig selv og F-aderen oppe i en
hel Time, indtil Folk paa hendes
Raab om Hjælp kom til Siede cg
hjalp dem op.
IS Mill FreS. Legetøj
der i 1871 forfærdiget i
FrqpkrP I Aaret 1900 var denne

For

blev

steget til 24,612,000 pæancs.
25,000 Mennesker er i Frank
rig beskæftigede med Fabrikationen
af Legetoj.
I de prvjsiske Sparekasser
1903
indestod red Udgangen asLobct
af
7,229 Millioner Mark. I

Sum
Over

de sidste 2 Aar er Sparerne? Dtt

gcdeha vende

Juleaften skete

passer Andersen
holms Teglværk

paa
en

Frederiksalvorlig

Brandulykke, idet hans lille Son blev
forbrændt ved Flammer fra en Kakkelovn.

op.'

Petroleumen flammede
drev

Vindstod
Ilden ud gennem Kakkclovnsdoren,
og ct

fat i Klæderne paa
Barn.
bet i Nærheden .siddende
kunde
faa Ilden
Moderen
Forend
blevet
meget
Barnet
stukket igen. var
bringes
forbrændt og maatte straks
i
til Hospitalet, bvor det indlagdes

saa

og

Admiral i den tyske og flere udenlandske Mariner. Te slette as Uniformerne sindes i flere Eksemplarer.

Morgans Pcrddemaal.

Ter berettes om Pierpont Morgan: Tre Tage i Rad g,k han til
og fra Kontoret med et tomt Fuglcbur i Haanden.
Endelig dristede en af hans betroede Mænd sig til at sporgc ham

usædvanlige
Spaseretur.
þÿ
Ja, sagde Morgan, jeg har
om Grunden til denne

væddet med en Ven om, al jeg ilte
gaa med d t e her Bur,
fluide kunne
uden at et eller andel Fecyoved skulde
om Grunden . . .
spoige
þÿ
Om Forladelse . . .
þÿ
Aa, det gor ingen Ting. Jeg

har

vundet Væddemaalct.

med

Barnets Moder var i Færd
den
at gore Ild op. og hældte i
paa
Anledning ligget Petroleum

Ildstedet.
voldsomt

150 forskellige Uniformer
har Kejser B i I h e 1 ni i sin Egenskab

af.. Chef for forskellige inden
udenlandske Rcg. menter og som

þÿ

hos en Maskin-

vokset med over 1U00

Millioner Mark

flere

forbrændt.

der

faamcend

station, som skal drives ved Hjælp af
Torven fra Mosen. Elektriciteten
stal anvendes i forskellige Fabrikker,
der ligger i Omegnen af Boras.
Reddet af sin Datter.
Ta Mats Nilsson i Nianfors
i Sverige forleden gik paa Isen over
Stornian, var han saa uheldig at
falhe ien Vaage, og han vilde sikkert være omkommen, hvis hans 20aarige Takler Tilda, der saa sin
Fader kæmpende i Vaagen, ikke
var ilet tit og uden at belænke sig
havde kastel sig i Vaagen. Ta
hun er en dygtig Svommcrskc. lok-

Medens Handelen med juletræer

bragt Tab.

Palten den 3die

unde SporvogByer .
Torv som elektrisk Kraftkilde
I Egnen ved Boras har et
Konsortium for nylig kobt et Torvemoseareal paa ca. 400 Tonder Ld.
Ter skal anlægges en elektrisk Kraft-

skulde man
nene i alle

Aar gav en sikker Gc'
tidligere
Steder

v.nst, har

sra

Sporvognene i Kristiania
korte ikke i Tiden mellem Juleasien
Kl. 6 og Juledag Kl. 12. Ten Hvil

genicntet.
i

blev taget

Juni d. A. og tom altiaa blev 8
Tage over 6 Maaneder, og som vejede godt vg vel 20 (tyve) Lispund
slagtet Vægt, vejet as 2 samvittighedsfulde Mænd, kontrolleret af en
solid Venstremand, som ej nærmer
sig det provisoriste Hojre, saa jeg
ved -ikke, om jeg deraf tor slutte, at
Jocgen Henrik er en Slumpesnakker.
ZCrbodigst
Johan Elbinger,
Bregner.

da

li, Treng

Igen ct Paadcsknb.
E» ulykkelig Hændelse indtraf if.
Svendborg Amtstidende i Mandags
hos Gaardejcr Fens Pedersen,
Tved. Da dennes Karl, der opholdt
sig i sit Kaminer, vilde lage et ladt
Gevær ned fra dets Plads, gik Skuddej af, so'r gennem Vinduet tværs

Mariager Eksportforening har til
England afsendt 180 Pund Aal, op-

Prisen denne Gang ikke
Grunden til þÿ Mimaa
var hojerc,
i
Interesse
svigtende
serni" siges
as
ide
nlearrandenne
for

Aar, og

Petroleums-Optænding.

toft oz Haft.

Levende Aal til t?ngland

den tog

lidende Tilstand.

h ltdcichmsk Ziiltttmn
du (I uDjat Sont.
Lige sor Juleaften havde en ung
Tamc i Kobeuhavn givet en lille
Pige et ca. 2 Aars Barn. som hun
bæd den lille Pige bringe op til en
bestemt Familie i Gronnegade 23.
Da den lille Pige var kommen deroo.

Kallundvorg Avis.
vist« det Mtl. at ingen bor vedkendt«
sin bol lille 2 Aarv 21æsen. svin der>
vaa dlov bragt til <-1. Fohannesstiftolsen Politiet udfoldede imidlertid en stor Energi for al finde Barnets Moder. men all. Anftrongolser
simles forgivnes 3b o u'.edan meldte
on i don puiyiv.b.'db.' Ejendom
boende Ent frue sin til Poliliel on
meddelte, ni hun lmvdo saaet Mislnnte om. ni bendcs ugifte Son mir
fråder li! det lille Barn, hvorfor
bun udbad sin del Hun skulde herefter not pnntnge sin dets Pleje.
Snnitidin dad hun indtrængende
Politiet om ilte ni rejse Tiltale mod

Anmodning,
lvbenbnonske
Politi lmr laget til Folge.

den unge Moder, en
som det menes, ni del

snnes

dette morte Julebillede nt vende sin til del gode.
Storstaden er bleven et Mysterium
mindre, on en lysere Fremtid fore

Sanledes

stnnr forbaadenllig

del

lille, udsalte

Sulebnrn.

europæiske Magter be
skyldes for Revtralitetsbrud.
Til þÿ Standard"
telegraferes fra

ilde

Tokio:
Den japanste Presse udtaler sig

vise

samme

dem de
hviS det

Tjen eskulde blive
ster,
nodvendigt at afsende en
japansk Flaade til evrop æ i k e Farvande.

s

Holland ruftcr.
Til Opretholdelse af NederlandstJndienS Nevtralitet er der i Sabang
stationeret to Linjestibe, 2 panSrede
og og 1 upanSret Krydser samt 4

Eiorsen

þÿ
den 28. December. þÿ Torpedobaade. Desuden er der 3
Linjestibe i Arkipelet og i Nieu-

Medd nf -"i i ch a elle n

3 " » ef e r.

Fonds meget faste, delvis

1

pEt.

samme gælder om Bank
Aktier med llndingel e t.l Laanebank.
der noteredes ' » pCl. lavere. Pur
bojere

wediepS Havn ligger 2 Krydsere
parate til at afgaa til Forstærkning
af Estadren i Indien.

: del

meister & Wains og Forenede
Tampstivs'elskab ny Aktier da-

,

lede > pEl. Ped den ekstraordincrre Notering ansatles -Nordso Ak

tier til 25O-. Bugsersclstads 69'/-.
Pyggeselskabs 1219 a 1215 Kr.,

Forenede Pygningssnedkeri Aklier til

35 pEt.. Kobenbavns Spril fabriks
Aklier til 86. Danske Dampmolle
Aktier til -?8 og Sovang til 12 pCt.
Efter Noteringen var Aktier i Kobenbavns Dampmoller og Forenede

Bryggerier sogte. Borsen sluttede

stille.

TniKen.

Ilvtjr i Amerika.

-N

New
o r k, den 28de Decbr.
Alle Dampere, der ankommer hertil,
er stærkt forsinkede paa Grund af
Taage og Snestorm. Den telegra-

fiste Forbindelse

er mange Steder

afbrudt
Flere Atlaner
terhavsdampere
udeblevne; de
meneS at ligge ved Sandy Hook
for at afvente TaagenS Letning. I
forstellige Stater, saaledeS Nebrasta,
KansaS og Iowa raser voldsomme
af Stormen.

-

Snestorme.
N e w N o r k, den 28. Decbr.
Taagen har nu lettet. De udeblevne Dampere ankommer nu efter-

haanden.

Russernes Hærstyrke.

Armé paa vvv.vil« Mand.
Til þÿ Daily
Telegraph" meldeS
over Tsingtau i Gaar, at den ruSfiske HærS venstre Flanke indtager
en fremskudt Stilling. DenS Front
er 65 Kilometer lang. Officielt ud-

tales,

at den

russiske Hær i Begyn-

delsen af Februar Maaned vil have
Styrke af 699,000 Mand. Ved
Hjælp af Wladivostock- Armeen skal
der dernæst gsreS Forsog paa at
en

omslutte Japanerne. De Forstærk-

der nu ankommer til Mukden, kommer mest fra de vestlige
Grænsedistrikter. Garden ventes i

ninger,

Januar Maaned.

Kampene
Port Arthur.

om
Til þÿ Berl.Lokalanz " telegraferes fra St. Petersborg: Nord og
Nordost for Port Arthur er, efter
hvad der meldeS fra Tschifu, Forterne Nr. 3 og 12 fuldstændig odelagte. De blev gentagne Gange
under sidste Kamp taget af Japanerne i at opstille Kanoner af stort
Kaliber paa de Hojder, som de har
taget. For Ojeblikket er der indtraadt en Stilhed, som maa tilflriveS Japanernes Mangel paa
Ammunition og deres store Tab af
Menneskeliv. Der befordres efter
Sigende daglig indtil 60 Vogne med
saarede til Dalny. Japanernes
moralske Holdning skal være sunket

meget. Der skal være forekommet

Tilfælde af Mytteri,

og 12 japanske

Soldater skal være domt til Doden
og studt. Endvidere stal tre Oberster
være fjærnet fra Linjen. ,

Russiske Tab.
Det bekræftes fra paalidelig Kilde

fra Tokio,

at General K o n d r an
e
k
o
er
dod.
General S toS fe l
ch
stal ved et Fald fra Hesten have
paadraget sig en temmelig alvorlig
Kvæstelse, og General S m i r i l o v
stal være bleven saaret.

Fæstningen holdes.
Til Reuters Bureau telegraferes
fra Tokio: Efterretningen fra Port

Arthur

gaar ud paa, at Besætningen
nærer Forvisning om, at Undsæt-

ningen vil indtræffe for den 1ste

MartS. Trods de svære Tab om
203-Meter-Højen den 26. November
er Garnisonen fast besluttet paa at
fortsætte Kampen til sidste Mand.
Det paastaaS, at Hæren har Forraad nok indtil Februar, og at og-

saa

Marinen har Proviant for omtrent en Maaned.

Jlaaderne.
Japanerne vender

hjem.

Til þÿ Standard"
telegraferes fra
Tokio: Admiral Togo vil med

FlaadenS Hovedstyrke vende tilbage
til de japanste Farvande og vil selv
begive sig til Tokio for personlig
at aflægge Rapport til Mikadoen.

til den andens

Den

nxe
Svine-Szdom
Peterinærfysikns, Professor
Bangs Mening.
Rundt om i Landet er der, som
allerede kortelig meddelt, i de sidste

Dage pludselig dukket en tilsyneladende ny Sygdom op blandt
Svinene, der i stort Omfang bereder
disse vore fede, firbenede Venner en
brat Dod. Naturligvis har dette
bibragt Landmændene i Almindelighed en alvorlig Forstrækkelse og
dem, der er bleven ramt af Soten
ret alvorlige Tab.
I en samtale, þÿ N.-Td."i Gaar
havde om dette Emne med VeterinærfysikuS, Professor Bang, fortalte
denne, at han allerede fra ProvinsenS Dyrlæger havde modtaget et
stort Antal Indberetninger og ForesporgSler, ligesom han fra Ejerne
af de ramte Besætninger havde
faaet tilsendt Indvolde af dode
Svin, ja endog hele saadanne.
Uden at turde indlade sig paa
at fastflaa nogen absolut afgårende Dom om Sygdommens
Beskaffenhed mente Professoren dag
paa Grundlag af det Materiale,
der ad alle disse Veje var kommen
ham i Hænde, at kunne udtale, at
man efter al Sandsynlighed her
stod overfor en Række paa en ejendommelig Maade forlobende Tilfælde af Stivsyge.
Denne Sygdom er, udtalte ProfeSsoren, taget til i en betænkelig

senere

Grad gennem de
Aar. Grunden hertil er den forcerede Maade,
hvorpaa Svineavlen nu drives. I
gamle Dage flap man Svinene lose,
de gik ude i Mark og Skov. rodede
op i al Ting og fulgte deres Natur :
at være altædende. Nu spærrer
man dem inde i snævre og ofte
fugtige, stenbrolagte Rum og op-

fodrer dem hovedsagelig med Mælk,
Korn og MajS. Det er denne En-

sidighed i Ernæringer, de ofte ikke
kan taale og saa faar de bl. a.
Stivsyge. Denne ytrer sig ved
Krampeanfald, Omhed i Leddene,
saa de næppe kan flæbe sig Hon til
Wdetruget osv.
Efter al Rimelighed er det Anfald heraf, der flaar sine Ofre
ihjæl allerede paa Sygdommens
forste Stadium, som nu grasserer.
Det mærkelige er den store og hur
tige Dodelighed. Formodentlig
skyldes dette den Omstændighed, at
den torre Sommer, vi har haft,
har gjort Foderet fattigt paa let
opløselige Salte, navnlig Fosforsalte. Jeg har derfor raadet til at
give Svinene Fosfortran, Foder
benmel og lignende, mod Stivsyge
almindelig anvendte Midler; og
jeg ser, at en Række Dyrlæger Lav
det rundt har gjort dette delS efter
mit Raad dels paa egen Haand,
og med det Resultat, at Sygdommen er forsvunden.
Alene dette tyder jo paa,

at

Diagnosen er rigtig; men absolut
sikkert er det som sagt ikke, og jeg
vil derfor ikke hængeS, hvis de
nærmere Undersøgelser, der foranstalteS, stulde vise, at der ligger
andre Aarsager bag ved.
Om
nogen smitsom Syge er der i

Henvendelse til Adruclig
Menighedsraadene for Bolling og Norre HornHerreders Provsti har været samlede

hedskonimissivnen.

til et Mode i Skjern den 27. Decbr.
1964 og vedtaget folgende Henven

delse til WdruelighedSkommiSsionen.
þÿ AlUdskænkning og Salg af
Spiritus, deri indbefattet skattepligtigt Ol, forbydes fra Lordag Aften
Kl. 6 til Mandag Morgen Kl. 6."
Menighedsraad, der onfler at

(Eftertryk forbydes).

Hvor tydeligt huster jeg ikke den
forste Juleaften, jeg tilbragte paa
Hospitalet! Temmelig ung var jeg

Efteraaret kommen ind som
Sygeplejerste og stulde nu tilbringe
min forste Juleaften udenfor den
hjemlige Arne. Jeg var ganste vift
ikke meget glad ved den Tanke, men
næsten alt blev trængt tilbage af
om

Forberedelser

UlykkeSforsikringSselflader

saa

saa

Tid fra Sygeplejen. Vi klippede,

klistrede, lavede Blomster og syede
Toj, navnlig en hel Del Bornetoj.
Endelig oprandt Juleaften. Havde
jeg tænkt mig den smuk og hoj-

Brutto

min
alle

smaa

Træer paa Stuerne straalede i al dereS Pragt, kunde man
næsten tænke sig hensat til en anden
og bedre Verden ; især naar man
inde i den saakaldte Julestue
paa alle de bevægede og glade An-

saa

sigter. Julestuen

var

smukt pyntet

med Jule-billeder og Gran, og midt
paa Gulvet stod et dejligt stort
Juletræ straalende med hvide Lys,

med Væggen stod der Senge, hvorpaa deSyge laa eller sad, alt soin
deres Sygdom tillod det. I en
man þÿ4 s5ode Unger;
Seng
de var henrykte ved at
paa alle
Lysene, og rorende var det at
den ene hjælpe den anden. En lille
Pige manglede en Arm, men
tog en anden sig kærligt af hende
og hjalp hende, naar hun skulde
drikke sin Vin. Vin og Kage blev
nemlig den Aften budt om til alle
vidt muligt
Patienterne og
glemte man, at de var syge! I
Julestuen var ogsaa alle Gaverne
anbragte, og det kan nok være, der
blev Glæde, naar en lille Pige fik
et lyserodt Forklæde eller en gammel Kone en varm Uldklokke. JuleknaS og brogede Blomster blev uddelt til Patienterne, og Sygeplejerfler og Læger kappedes om at gore
bet
vel mugodt for dem
ligt. Overlægen var naturligvis
ogsaa til Stede og git rundt og

saa

se

se
saa

saa

saa

som

passiarede med alle. Et lille Juletræ þÿ
ualmindelig kont pyntet,
næsten overjordisk smukt þÿ
var
stillet paa en flod Vogn,
to,
tre unge Volontorer trak fra Stue
til Stue. Saa mange af oS Sygevel muligt gik med,
plejersker
og paa hver Stue sang vi en Salme.
Paa Stuerne laa de Patienter,
var for syge til at blive flyttede til

som

som

som

Julestuen.

Naar man ikke selv har været
til Stede, kan man ikke forestille

betagende Følelse,
at se alle de vemodig glade Ansigter; jeg tror ikke, der var én, som
trods Sygdom og Sorg ikke folie
Julens jublende Glæde, folte den
velsignede Fred, som denne Højtid
bringer med sig.
Næsten alle Patienterne havde
Besog -- en af sin Mand og sine
Born, en af sin Kæreste, og BorneneS Forældre var naturligvis ogsaa
herinde.
Paa en af Stuerne var en
sig

den

det var

en ung
Sorg þÿ
og Fa'er sad ved dereS Barns

hjerteskærende

Mo'cr

en stor, krafDodSleje. Barnet þÿ
tig Dreng paa et Aar þÿ
havde
faaet Lungebetændelse, og Forældrene havde bragt ham ind paa

Hospitalet om Formiddagen; men
han var saa syg, at han ikke var

til at redde; ved 7-Tiden dode den
lille Dreng; stille og roligt
han
ind til den evige Juleglæde.

sov

HanS Forældre

var

fortvivlede,

det var deres eneste Barn. Ord
kunde ikke troste dem, men man

maatte

uvilkaarligt sende en stille
ham, som hjælper i alle
Sorger, om ogsaa at sende disse
to stakkels Mennesker Trost, at han
vilde lade JulenS milde, varmende
Lys falde i deres Hjerter.
Ved þÿ6
6'/,-Tiden begyndte det
ene LyS efter det andet at gaa ud,
og nu flakkedes efterhaanden alle
Lysene. Patienterne blev igen anbragte i deres Senge, og vi gjorde
dem i Stand og lagde dem til Ro
Bon op til

til Natten.

Klokken var imidlertid
bleven otte, og vor Arbejdsdag var
til Ende. Vi var naturligvis meget

trætte; men det var alligevel med
Glæde og Taknemlighed i Hjertet,
vi tænkte paa, at vi havde faaet
Lov at være med til at glæde de
mange syge Mennesker, som maatte

tilbringe Juleaften paa Hospitalet,
borte fra dereS eget Hjem.

i

Ar-

Arbejdsgiverforeninger, 4227

Virk-

-

til, end man egenlig forestiller
naar man stal skaffe alt, hvad
der er nodvendigt for at gore en
Juleaften lys og smuk for
mange Patienter.
Vi arbejdede alle med Liv og
snart vi kunde afse lidt
Lyst,
mere

sig,

de

fagorganisationerne i Frankrig. 1. Januar 1904 fandtes der
i Frankrig 7326 industrielle Fagorganisationer; deraf var de 2948

somhed her hjemme, nemlig þÿ Skjold" bejdSgiverforeninger og 151 blanArbejderforeninþÿ Haandi Haand", þÿ Folket",þÿ Nor- dedc Foreninger.
gerne talte 716,000 Medlemmer,
disk UlykkeSforsikringS-Aktieselskab",
Arbejder Foreningerne
237,01X1
þÿ ArbejdsgivernesUlykkesforsikring"
Medlemmer !og de blandede Forog þÿ Thor".Endvidere virkede en
eningcr 36,080 Medlemmer, saaledeS
Snes udenlandske Selskaber her i
at ialt ca. 989,000 Personer, hørende
Landet.
til
Handel og Industri, var organiPræmieindtægten for de oven- sercde
i sluttede Foreninger. Størstenævnte 6 Selskaber udgjorde tilsamdelen af disse Foreninger hører igen
men 1,785,210 Kr. i 1903 eller ca.
til større Foreninger, de saakaldte
280,000 Kr. mere end i 1902. Det
þÿ
UnionS".Af disse fandtes der 1.
samlede Overskud udgjorde 91,065
1904 260, der omfattede
Januar
Kr, hvoraf dog kun 16,184 Kr. er 5745
Foreninger med 929,000 Meddet egentlige Driftsoverskud, som
lemmer. Arbejderne er naturligvis
saaledes bliver knap I pCt. af
ogsaa her stærkest repræsenterede ; de

sålede alle vore Venner og Bekendte
at give oS nogle, thi der stal langt

lidelig, saa oversteg den dog langt
Forventning. Klokken 5 blev
Juletræerne tændte. Da det
begyndte at blive morkt, lyste ogsaa
| alle Gasblussene paa alle Trapper
Allerede det gjorde et
og Gange.
til daglig er der
festligt Indtryk, þÿ
nemlig kun to sovnige BluS paa
hver Gang. Og da saa det store
Juletræ for Enden af Gangen og

ledeS at den nu gælder til 1910.

Dansk Ulykkesforsikring i
Ifølge þÿ DanskForsikringsaarsbog" var der i 1903 6 danske

Julen. Forst i December begyndte
de; frem for alt gjaldt det jo om
at faa nogle Penge þÿ
mange
til at kobe for. Vi anbePenge þÿ

og

TelegrafselflabS andet Kabel mellem
Ekersund og Aberdeen blev ved KoncessionStidenS Udløb fornyet saa

tiltræde denne Henvendelse til LEdruelighrdskommiSsionen bedes sende
Meddelelse herom til Provst Bilstrup, BorriS, inden I. April 1905.

til

mellem

England. Kristiania,
den 28. December. Ifølge þÿ Morgen
bladet" er der nu afsluttet OverenS
komst mellem Norge og Storbritanien
om, at Koncessionen angaaende
þÿ StoreNordiske TelegrafselflabS"
Kabelforbindelse mellem E ker sund
og Pcterhead ikke flal fornyes ud
over den lste Januar 1905, da den
nuværende Koncession udløber, uden
efter foregaaende Forhandlinger
mellem de to Landes Regeringer
Koncessionen for Store nordifle

Madeira ; alt vel.

As Oversygeplejerske Froken I. Leth.

mange

Dclcgrafforbindelscn

Norge

2«. dS.

paa

alle de

Qdlanckt.

er den
Krydseren þÿ Hejmdal"
afgaaet fra Barcelona til

om Juleaften

og þÿ Englehaar".
Flag, þÿ Sne"
LangS

I Mandshuriet.

(?en

ledes

i en ophidset Tone om de nevtrale

MagterS Forhold overfor den 2den
russiske StillehavSestadre. Bladet
þÿ Kokumin"striver bl. a., at RuSland ikke alene skylder Frankrig Tak.
fordi det har været muligt at gennemføre den 2. StillehavSestadreS
Rejse, men ogsaa Spanien, Holland,
England, Danmark og andre
Magter. Japanerne maa nu gaa
ud fra, at disse Magter vil
fole sig forpligtede til at

EnZs-Wt.

Tale, hvorstulde den saaledeS kunne
springe fra den ene Kant af Landet
alle Tilfælde næppe

Præmieindtægten. Der

er

betalt Skader til et Belob af godt
1 Million Kr. I Lægehonorar er
udbetalt 55,053 Kr., heri er dog ikke

talte 156 Unioner med 3418 Foreninger og 755,000 Medlefltmer.

Af

medregnet þÿ Folket" og þÿ Thor",
hvorfor ingen Opgivelse findes. Den
samlede Udgift til Administration
har udgjort 506,314 Kr. Den garanterede Aktiekapital andrager ca. 3
Millioner, hvoraf ca. 45,000 Kr. er
indbetalt. For Aktiekapitalens Vedkommende sindes intet oprørt for

Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring,
har et Reservefond paa 15,490
Kr. þÿ Skjold"sReservefond udgør
25,700 Kr. For de øvrige 4 nævneS intet i saa Henseende.

som

De spedalske paa Island.
Overlægen ved Oddfellowordenens

Spedalskhedshospital ved Reikjavik
har udsendt
Hospitalets AarSberetning for 1903.
døde

de
den

landøkonomifle Foreninger
største de franfle Landbrugeres Syndikat, der omfatter
1100 Underafdelinger med 350,000
er

Medlemmer. I Løbet af 1903 er
er hertil kommet 328 nye Foreninger med 51,000 nye Medlemmer.
Ialt findes der 2761 landøkonomifle
Foreninger med 650,009 Medlem mer.
Ialt fandtes der altsaa i Frankrig
10,142 Fagorganisationer med godt
1,641,000 Medlemmer, dels ArbejdSgivere, dels Arbejdere.

Ltor Ildebrand. Zurich, den
28. Decbr. En voldsom Brand er

udbrudt

her i Aften, og har bredt
det saakaldte gamle
Neumuhlenareal. der ved Ellevetiden
sig over hele

Or. BjarnhjédinSson

i

Der

Ialt har Ilden angrebet
steder, en kemisk Fabrik,

i AaretS Løb 9 spedalske
og indkom 11 nye spedalske. Den

daglige Middelbelægning var 62
Patienter. I Anledning af ondflabsfulde Rygter, der var udspredte om,
at Patienterne ikke fik nok at spise
paa Hospitalet offentliggør Overlægen VejningSresultaterne, der viser,
at alle de Patienter, der kan trives,
tiltager i Vægt. At døende Patienter (3) ikke tiltager i Vægt kan ikke
undre nogen. De siden Hospitalets
Oprettelse regelmæssigt foretagne

Obduktioner (52 Obduktioner ved
63 Dødsfald) viser, at Tuberkulosen

Aften

var

omspændt af Luerne.
49 Værk-

Cyklefabrik, to Teglværker, en Guttaperkafabrik og flere Snedkerværksteder og
en

Drejerværksteder.
Ifølge et senere indløbet Telegram lykkedes det at blive Herre
over Ilden Torsdag Morgen. Skaden anflaaS til flere Hundrede Tu-

sinde FrancS.
Frankrig

og £iani. London,
den 28. December
Til Reuters

Bureau telegraferes fra Bangkok

den 27. ds.:

Overgivelsen af det
der asstaaS ved den
Territorium,
paa Island þÿ
ligesom i Norge þÿ
franfl siamesiske Overenskomst, flal
er
den
ofte
meget
egentlige Dødssinde Sted den 30. ds. Franflaarsag. 19 af 52 led af Tuberkulose,
mændene flal derefter inden 10
og henved Halvdelen døde af denne
DageS
Forløb rømme Tschantabon.
Komplikation.
Et Kompagni Soldater har allerede
Men endnu interessantere er det,
forladt Tschantabon.
at der i 18 af 52 Lig fandtes Ekinokokker (Blærcorme). der kun i 4 TilMisbrug af Velgørenheden.
Moflva, den 28. December. De her
fælde kunde opdages ved Lægens
Rygter om Misbrug af
Undersøgelse, men ellerS først op- verserende
Gaver
til
KorS bekræftes
dagedes efter Døden. Or. Bjarndetrøde
indirekte
en
ved
i
Bekendtgørelse
et
hjédinSsons Opdagelse giver
Bladene fra Undersøgelsesdommeren,
værdifuldt Bidrag til Skønnet over,
hvori de Personer, der i de sidste
hvor hyppig denne ubehagelige Sygfire Aar har flænket velgørende
dom endnu er paa Island.
Gaver, bedes opgive Tidspunktet
Catvling som þÿ Politikcn's samt Gavens Størrelse. Disse Oplysninger vil blive anvendt i Sagen
Redaktør. Det er nu afgjort, at

det nye Blad kommer ikke. Derimod er der opnaaet et Arrangement mellem Hr. CawlingS Kon-

sortiunr

og þÿ Politiken",
saaledeS at
Hr. Edv. BrandeS viger Redaktørstolen, og at Hr. Cawling ind-

lager den.
Dermed mister Bladet den sidste

Rest af politifl Betydning.

Or.
BrandeS er jo dog til en vis Grad

Politiker, forsaaoidt som han har
været Medlem af Folketinget og
har politifle Interesser. Hr. Eaw-

ting kan umuligt tages alvorligt i
Politik; han kan højst gøre Grin
dermed, som han gjorde Set paa
RigSdagSmændencS Parisertur.

Naar man tænker paa Navnene
þÿBrandes
þÿHørup
Eawling, er det
umuligt andet end til en vis Grad
at
ad

ynkeS over, hvor det gaar ned
med de offentlige politifle Figurer.

mod det røde KorS' Moflva Komite.

fordærvet Zkibsproviant.
Berlin, den 28de December. Til
þÿ Berl.Lokalanz." telegraferes fra
Antwerpen: þÿ RedStar" Linjens
Damper þÿ Europe",der i Fredags
afgik fra Antwerpen til New-Hork,

blev nodt til at løbe ind til

Ply-

mouth, da hele Mandskabet var bleven syg efter at have spist fordærvet
Mad. Paa Vejen til Plymouth af-

gik tre Mand

ved Døden.

Projsisk Svcialistkvngrcs.
Berlin, den 28. December. Ifølge
þÿ Berl.
Lokalanz." er der i det herværende FagforeningShuS bleven
aabnet en af omtrent 150 Delegerede
besøgt socialdeinokratifl Partikongres

for Prøjsen. Kongressen beflæstiger

sig hovedsagelig med Skole- og Bo
pælSsporgSmaal og vil desuden nedlægge en Protest mod TreklaSsevalg-

systemet.

ttlnkkeStilfælde. Middelfart,
Vognmand Lars
RaSmuSsen fra Kerteminde korte
i Formiddags løbsk paa Vejen fra
Gelsted til sit Hjem. Han kom
herved saa slemt til Skade, at han
et Par Timer efter afgik ved Døden;
huns Kone, der var med paa Vognen, blev stemt forflaaet. Den Asdode var ea. 60 Aar gl.

tøolalt.
tksra Land

den 28. Decbr.

stranding. Helsinge,

den 28.

December. Den trælastede Skonnert
AneS Minde" af Grenaa, Skipper
Petersen, paa Rejse fra Grenaa til
Kattinge ved Jssefjorden med
Brænde, er i Nat strandet udfor
Raageleje. Besætningen, der bestod

af Skipperen og en Dreng, reodedeS.
Skibet, der ikke var assureret, er
Vrag og er drevet henimod Gilleleje.
Marineministeriet har sat Vagt

derved.

ag »U.)

Kkallnnbdorq, 29. Decbr.

distrikt er der i Gaar AfteS ved en
Deputation overrakt den gamle af
holdte Lærer en TakadreSse samt
en Gave, bestaaende i et særdeles

smukt Sølv-Drikkehorn,

og i

Aften

Kirsebærgren ned i en Urte
potte som Støtte for en Blomst
Nu staar den lille Gren med 2
fuldt udviklede Klaser Kirsebær
blomster.
paa

hedder þÿ HerkuleS",er i Aftes taget
af Grunden af Svitzer og indbragt

Vælgere

paa Møen, at han paa
af Sygdom fremdeles er
forhindret i at deltage i Rigsdags-

til KorSør.

Grund

arbejdet i

ligt.

saa

høj Grad

som

snfle-

<Arabbe,.Affæren

Valg. I Jyderup Holmstrup

og

Kommune var der ifølge þÿ Hlb.
Av."
i

Daget af Wrvudeu. Den
Hatterevet i Mandags Aftes

strandede Svendborg-Galease, der

folketingsmand Jens Jensen skriver i en Henvendelse til sine

TirSdagS Valg
Bestyrelse for
fri Fattigkasser. Valgt blev for
Jyderup Sogn : Slagter Vilhelmsen, Jyderup (Genvalg), Gmd. Chr.
Nielsen, Tornved, og Gmd. Fr.
Jørgensen, Høed, og for Holmstrup
Sogn: Lærer Jespersen, Holmstrup,
Hmd. Chr. Pedersen, ibd., og Gmd.
Ole Larsen, Kajemose, alle Genvalg.
fru friis Hjorth. þÿ Politiken"
fortæller i Dag, at Fru FriisHjorth pludselig er bleven syg
og at Sygdommen er en Nervelidelse, der er forbunden med stærke
Hovedsmerter. Vi talte i FormiddagS med FruenS Gemal, der bad
oS oplyse, at þÿ Politiken"SMeddelelse er ukorrekt, idet FruenS
Sygdom indflrænker sig til en let
Forkølelse, som nu er overstaaet. I
Eftermiddag ankommer Fru FriisHjorth sammen med det øvrige
Selflab hertil Kallundborg, hvor
Prøverne til Forestillingen paa
Søndag tager deres Begyndelse.
þÿ FruLoute", som ved denne
til

(Rizsdazen.

de

Lejlighed vil blive opført, opnaaede
i Fjor en ganfle enorm SukceS paa
Dagmarteatret i København. Med

Jyderup.

Det ordinærcVyraadSmsde,
flulde have været afholdt paa
Torsdag, er udsat.
Hvis De er over -ttt Zlar,
flynd Dem saa at blive indmeldt i
en Sygekasse, menS Tiden er. Efter
1. Januar optages ingen over 40-

som

handle?
Svaret maa foreligge straks ved

Rigsdagens

og

Omegn

at lade

Gaard

stammer ifølge þÿ Holbpft."

Ruinerne af Hovedgaarden þÿ AsnæS"udgrave. Denne

fra Middelalderen og tilhørte 1370
Roskilde Bispestol.
Udgravningen, til hvilken Nationa musæet ydede Tilflud, kostede

ttavRridvorg-vtolarr

3 E'ieimiddag holdes juletræ i F.c
Hcer og i Arien i Beidania.
Poa Grund ar Helligdagene har 7 c
Z-ag vcrrcr en usædvanlig stor tilferst:
Svin til der derværende Slagteri

Samfund for Odsherred".
þÿ Historist
DenS Formaal er at frede om
gamle Minder i Odsherred.

Evk lelrrgre rne.

H'n Opfindelse indenfor
Jcrnbaneetaten. Trafikassistent
S ch o u i Jyderup har ifølge þÿ Natt."
i disse Dage indgivet Andragende
om at faa Patent paa en mekanifl
Semafor Lygteflukker.
Apparatet,
der roses stærkt af Fagfolk, sætleS
i Forbindelse med Stoppesignalet,
at det

særlig

om Natten
eller efter DagenS Komme flal kunne
anvendes og spare den nuværende
besværlige Udsendelse af en Mand
endt Togtjeneste

Luivrudfiilling. Holbæk AmtS
Mejeristforening afholder Sniørud
stilling paa Hotel Postgaarden her
i Byen Mandagen den 9. Januar
n. A.

Paa kordag udkommer þÿ Kailundborg Avis" som NytaarS-Revy,
rigt illustreret og trykt paa glittet
Papir.
Vi have, som meddelt, af Revyen
ladet trykke et noget større Antal
Eksemplarer end vort daglige Oplag; de, som ønfle den, kunne faa

nr æ r k e.

Kirfebærblomfier. Banevogterfle K. Nielsen, VogtcrhuS Nr.
34 ved Vlflinge, fortæller oS, at
hun for en Maaned siden satte en

rammen. ræden.

Hunds i Miyen

ialt 409 Kr.
Paa et Møde forleden paa Hotel
þÿ ASnæS"blev der af omtalte Mænd
dannet en Forening under Navnet

Opfinderens Mening,

"w.

Baade Nord og Sbd for Græn'en
fæstesBliktel ved vort Folketing: Vii
del handle þÿ
og hvorledes vil de:

Sygekasse.
Historisk Lainfuud for Odsherred. Sidste Esteraar bestaltede

efter

den baml«

ting.

anerkendt

bestemt Antal
Gange flukkeS Lygterne. Det er

i

tage Stilling til denne Sag,

Petersen þÿ Jeppe"og þÿ Børni
paa Hotel þÿ Skarritsø"i

og ved at dreje et

nn stal have Sæde

Seninnet til vor nationale A£r<
maatte d ktcre det.
Men der er i Ojediikket en ærlir
Omilænd ghed, 'om man ikke bor cte
Med en enstemmig
haant om
2!arvbc& har hele den dam'te Pr.se
i Nords c: vig erklæret, al Sr.
Krabbe .kke forisat l n idte (om
Ilte Viceformand i det danfle Foik.

Kirke"

af Mænd i Asnæs

St. Krabbes fornyede Optræde« lom
Sold holder for Fru W i l d e nradt-Krabbe ogsaa rar. hver
Fruens Stilling til de tylle Penge
er oplyst gennem den bekendte kæ:bækstke Retssag. Medens det bliver

Krabbe fort'at skal bellæde denTings 1ste Vicetvrmandspiads ere.
dette sidste i saa l>oi Grad ooirglsvækkende Udflag af hans Sympct
for Fru v. Wildenradts Optræden
sønden Aa
3 og for sig maatte Folketinget

som

en Kreds

ikke tos lade passere uomtalt ader
at blive st«let i et Bæot
B
iigter her ttl ben ra> Krabbe-Affære.

Rigsdag, saa bliver del efter In
Folketingets uafviselige Pligt at to
skilling til Sporgsmaalet. om S:.

blive den Sukces,
Selflabet venter og hvorpaa hele
Udstyrelsen og Bearbejdelsen er baseret. At dette har kostet en Del,
vil man forstaa, naar man erfarer,
at de Toiletter,
Fru FriisHjorth paa Søndag flal bære,
alene har kostet over 2000 Kr.
Nhtaarsdag spiller W i l l.

AarS-Alderen i nogen

btn i 3ernnr træd« fttøtorø
æwknrnncn. Det siges, at San
linoaa <fctIrrVrsij« v4l btn mt»
fewnbenb« og mace rig paa pofitrfb
WeawirteT end ten« Wfærve og vr
interesseløse Forsæson
Uafhængig af alle pofttfife
«r og hævet o-ver Pori ikmveae fore.
ligger der trniblertib en Sag, Torn w
oé> forbered« med stor Energi i
bonwetente Kredle. og som 3?:gbc
gen þÿ
og da særlig Folketinget
paa

paa

som

Provinsen

til oS

Sag mellem Kallundborgkred'en.
Vælgere og Sr Krabbe, om demn

Nørrebros
Teaters Primadonna, alle KøbenhavuereS erklærede Indling, i Titelrollen vil Stykket sikkert ogsaa her
i

Fra RigSdagSkredfe flriveS

en

Fru FriiS-Hjorth,

Dannebrogsmand. Under 2-l.
Sognefoged og Lægdsmand
for Stenlille Sogn, Gdejer ChrChristiansen af Tjørntved,
den udleveret paa Aviskontoret.
benaadet med Dannebrogsmændenes
Julemærkerne. JulemærkeHæderstegn.
anmoder oS om at ville
komiteen
i
Værer H. Nielsen faurbo
henlede Publikums Opmærksomhed
med
som meddelt þÿ
fratræder þÿ
at Julemærkerne ogsaa bor
paa,
AaretS Udgang sit Embede, som
paa alle NytaarSbreve.
þÿ
sæltes
beklædt
lige siden 1863
han har
Ingen
NytaarShilsen
i
altsaa 41 Aar.
bor
uden Juleudsendes
Fra Elever i Faurbo Skoleds. er

lille

P. Andersen her i Byen har
faaet kgl. Bevilling til at føre
Navnet P. A nderse n Hjortskov.

langS Linien.

Lvineftagterierne. Haslev, o.

28. December. Paa HaSlen Svineflagter i er i Dag opnaaet en Overenskomst mellem Bestyrelsen og Arbcjderne, hvorester Ugelønnen forhøjeS med 1 Kr. Overenskomsten
gælder for 3 Aar

finder der paa Snertinge Kro en
Festivitet Sted til HanS SEre.
Hr. Nielsen agter nu at flaa sig
til Ro i Kollundborg.
Navneforandring. Sadelmager

stal

i

htit

nrndee SI. 4 tritm.

(RitzanS Bureau )

Pcvægclfen

i

Rusland

Moflva, dcn 26. December. Scmst
voett for Guvernementet Moflvo

afholdt i AfieS Møde hcr. For
manden, AdelSmarschal Fyrst ir:
behkoi aabnede Mødet med ar ot
læse cn Erklæring fra 34 af Scmst
voenS Medlemmer ; det udtalte?
heri, at disse Medlemmer var blevm

saa

af Regeringen
Kundgørelse angaaende
SemstvoerneS Virksomhed, at rikke var i Besiddelse af den fornødne
Ro til at fortsætte dercS Arbejde
og derfor foreflog at afbryde Møder
Dette Forflag vedtoges med alle
oprørte over den

udstedte

Stemmer mod 7 og Model bler

derefter udsat paa ubestemt Tid.
Pyldepest. St. PeterSbor-i
dcn 28. December. Officielt med
deleS: I en Del af Uraldistrikiei
har der siden Midten af November
vist sig en Sygdom, der har om

trent de samme Symptomer cg
samme Dødelighed, som Byldepesten.
i en

Det første Tilfælde forefaldt

og Sygdommen
sig derefter blandt Kirgiserne
senere ogsaa blandt Kosakkerne

Kirgiserfamilje,

bredte
og

I Tiden fra 24. November til 26.
December dode 190 Personer. Læg-f
og Sygeplejerfler er nu afsendt til
Sygdommens Arnested

og en

Bak

terilog har faaet den Opgave

al

anstille Undersøgelser om Sygdom
tnenS Oprindelse og Karakter. D/n
paagældende Egn er erklæret for
pestsmittet og holdeS strængt afspærret
Nyt rusfisk Laau. Et. Peter.borg, den 28. December. Det for
lyder fra paalidelig Kilde, at der

Kalkundvorg Avis.
sidste Dage er fort Forhandl, nnyt russisk Laan.
er her om et er
Forhandlingerne forlobet tilfredsstillende og vil sandsynligvis snart
kunne afflutteS.
de

i Frankrig.
'
fflngiveriaffaeres
?EreSDecenwr.
28de
den
PariS,

tidligere

Storkansler,

legionens
General Fevrier, har til alle Generaler. der er Storkors eller Stor-

officer af WreSlegionen, rettet en
Opfordring om at underskrive en
Henvendelse til den nuværende Storkansler for LEreSlegionen, hvori det
henstilles, at alle i Angiveriaffæren

indviklede Officerer stryges af WreSlegionens Lister. Henvendelsen har
allerede faaet en Mcrngde Under-

lungshanfortet i Luften og besatte derpaa ved et Stormangreb Brystværnet.
Vore Tropper anlagde derpaa
ForsvarSvcerker dcrkkede af Ilden
fra

vore

sogelse mod Papir-Trusten ; Statsadvokaten stiller Fordring om, at
Trusten skal oploses.

For

som

Del gik

Fru Munthe flygter igen
fra Middelfart Sindssygeanstalt.
Juledag har Fru Munthe
igen fjernet sig fra Middelfart
Sindssygeanstalt. Fruen er spadseret til Strib, hvorfra hun er rejst
med Færgen til Fredericia og herfra antages det, at hun er rejst til
2.

Hamborg.

Bevægelsen i Rusland.
Zt. Petersborg, den 28de December. Byraadet vedtog i Dag i

sit Made med stor Majoritet at anmode Regeringen om, at der maa
blive sammenkaldt et Mode af Re-

prcesentanter for alle Byraad i hele
Rusland. Endvidere vedtog Byraadet et Forflag af 2 Medlemmer,
hvori der udtales en Protest imod,
at Politiet benytter sig af Portnerne
i Privathuse til at flride ind mod

Kielfe, 23. December. Den 24.
SS. om Aftenen blev mellem Stationerne Gedlnia og Radom to

Jernbanebroer beskadigede. Istandnogle Timer.

sættelsen
Zchuscha (Kaukasus), 28. December. Politimester Sacharoff
er i Dag paa Hovedgaden bleven
droebt ved syv Skud.

Krigen.

London, den 28de Decbr. Fra

Japanerne

i Gaar

rettede et nyt Angreb
lod Erlungfhan-Fortet og ved en
Unesprcengning odelagde en stor

stermiddagS

af Fortets Forsvarsværker.
Fra Tokio telegraferes: Jfolge
idlobne Meddelelser gor Japanerne

>el

ostlige Del
ode Fremskridt
s Port Arthur. Forberedelserne til
mod den

nyt Angreb er nu tilendebragte

i

g

siden.
mere
end nu om

til Forbruget usædvanlig Snarlig
og treven ; en Del solgteS ikke.

Stillings Rettigheder, offentlig
Autoritet, Tillid og Adgang til at bedomme videnskabelige Arbejder og kreere
nye Doktorer, overdrages Eder. Jeg
lykonfler Eder, mine Herrer Doktorer!

Kodenhavn, ben 29 Decbr.
For danske Koruvarer:
64«) Ore.
Pds., þÿ833
Hvede, þÿ130 132
Rug. 124 Pd.s, 313 Ore.

Do. 128 Pd S, 333 Ore.
2 rd., þÿ114 118
Pd.S, 580390 Ore.

Med det Navn er jeg den forste, som
tlltaler Eder. Modtager ogsaa af mig

Byg,

6 ro., þÿ112 113Pd.S, þÿ580
390 Ore.
Ore.
PdS., þÿ560 375
Havre, þÿ88 94

Byz,

DiKtvrværdighedens Kjendetegn. Forst
overgiver jeg Eder en lukket Bog, hvorved betegnes, at I nu er saa vel udruffede med Lcerdommens og "annelsen? Midler, at I formaar at give
Sandheden Vægt ved Eders egen Aands
Styrke og paa egen Haand kan anvende
den i Eders Praksis; men samtidig overgiver jeg Eder en aaben Bog, som stal

For fremmede Kornvarer :
Ny russifl Rug, 120 Pd., 313.
PeterSborg-Rug, 120 Pd.S, 333.
123 Pd.S, 360.
Do.
Sydrussisk Rug, 120 Pd.S, 320.
Rug, nordtysk, 124 Pd.S, 330.
Do. 128 Pds., 340.
Sortehavs-Byg 433.

anvendes til et tredobbelt Maal: at

Sidste Nyt
okio meldes, at

I denne Uge
1168 Kreaturer og 903 Kalve, deraf
i Dag 1074 Kreaturer, hvoraf 32
Lodekoer og 870 Kalve
Kreatnrhandelen var i Dag ved
den altfor store Tilforsel i Forhold
tilfortes Markedet

denne

Erindringen

om

vil sandsynligvis finde Sted

imtidig

paa Ost- og Vestfronten.
Tokio
telegraferes i Dag
Fra

har den 28de dS. befat
ele Erlungfhan-Fortet.
Fro Tokio telegraferes yder-

japanerne

om den

SortehavSmajS mangler.

modtagne Lcerdom

Bulgarfl Majs mangler.
Amerika-MajS 500.
La Plata MajS 300.

maa bevares, at ny Viden efter andres Erfaringer og Opdagelser maa
fojes til, og at egne Iagttagelser maa
betros til Skriftens varige Gemme og
bevares til fremtidig Nytte.
Jeg smykker Eder med en gylden
en Gang var de roRing; denne,

Alle Vægte gælder

havnS BorSvægt.
Kobenhavns Mel-

som

merfle Ridderes Meerke og Smykke, gav
Kejser Augustus til sin Loege, Antonius
Mnsa, og adlede ham; den samme flal
nu vcrre Symbolet paa den mere ceresnlde Stilling, I har fortjent og opnaaet.

Derncest giver

ag

hatten...

Til Slut giver jeg Eder Broder> vor Stands Navn, for at

kysset
betegne

og

offentlig erklerre,

som

og Klid-

Gudstjeneste.

NytaarSdag.
Folleslov Kl. 10. Pastor Moller.

Nydelser

hængig af Sundheden.

er

af-

Del er

altsaa af uhyre Vigtighed, at vi

eller Pasta, kommer man flet ikke
ind til de Steder, hvor de forraadnende Stoffer forst og fremmest
samler sig, som f. EkS. paa Kindlændernes Bagside, i Spalter og
Huller i Tænderne o. lign., og der

Kl. 2. Samme.
Bjergsted Kl. I. Pastor Petersen.

Missionsmode
afholdes paa

veudftrup FattigNytaarSdag, Kl. 2 Em.
Pastor Andersen oa H. A n d e rtaler.

Mode
sen

al vi been jættes

sidder den samme Værdighed,
Opgave og el dybere Benflabs faste
Baand, Hilser, lykonfler, velsigner, takker alle Ederes Velgorere, mest dem,
hvem vi alle er mest flyldige, Gud vg de

marked.
Aktieselskabet De danske Dampmoller noterer den 29. Decbr. 1904.
T. ék M
Prima Flormel 973 Ore. Sigtet
800
Ore.
Halvsigtet RugRugmel
mel 750 Ore. Grovt Rugmel til
indenlands? Forbrug 600 Ore. Do.
do. lit Udforsel 600 Ore. Grove
vedeklid 323 Ore. Fine Hvedelid 480 Ore. Hvedestromel 573
Ore. Grove Rugklid 325 Ore. Fine
Kirke.
O.
Rugklid 475 Ore. Rugftromel þÿ
den
31te
Decbr.
NhtaarSaften,
Alt pr. 100 Pd. eksklusive i Sække,
Kl.
6.
om
Bord
le
cret
Gudstjeneste
frit
i storre Partier
Lityurgifk
Delbanco.
eller paa Kobenhavns Banegaard.
Pastor
NytaarSdag, l. Januar 1905.
Pastor Delbanco Kl. 10.

kronede Majestæter"

Morgen sprcengte Centrums

ved Er-

Meteorologisk Instituts
Vejrberetning.
Torsdag den 29. Deebr., Kl. 2 Eftm.
Stærkt faldende Barometer til
750 Mm. over den nordlige Del
af Nordsoen. Meget hojt Barometer
over Frankrig. Haard sydvestlig
Kuling i Nordtyskland.
Udsigt til Blæst omkring toyd
vest, regnfuldt, meget mildt Vejr.

Missionens.
NytaarSdag, Eftermd.
Hans Larsen

Alle indbydes.

Sen

Misjilinshnitl i Mdjcrg.
NngdomSmode
NytaarSdag

Kl. 7/s> Aften. Alle Unge indbydes.

ivedeugen begynder Mandag

finder

llMloit.

Tirsdag

for Grise

afholder Generalforsamling

bringeS herved
hjertelig
fordi han glædede oS ældre, ved at
famle oS til Julefest i AfteS, hvilket
længe vil mindes af
samtlige Deltagere.

Det ordinlrre Byraadsmode Torsdag den 5te

Kallundborg Borgmesterkontor,
den 29de Decbr. 1904.

Rod. Stricker.
Renter til Grevskabet
Lerchenborg modtages paa
Hotel þÿ Skarrilso",Jyderup,
Tirsdag den 3. Januar

i

For-

Ifetrct i Wkrilji.
(Hotel Skarritfo.)

Kun denne ene Forestilling.
NytaarSdag Kl. S:

fra Kl. 12 þÿ 3.

Grevskabet Lerchenborgs Godsden 24de Decbr. 1904.

Jeppe paa Bjerget, Komedie
i 3 Akter af Holberg. Born i
Kirke, Farce i 1 Akt.
Billetter faas paa Hotellet.
Obs. Brttr Selskab er det
sidste Vinter spillede bl. a.

samme

som

Wilckcn.

Dag-

Aftenskolen fortsættes
fra Mandag den 2. Januar,

og

UslrazM WM

FarS faas i Morgen (Fredag)

fra Slagter Johannes NielseuS
Butik, Cordilgade.

og

fornyes

Skolen daglig
6 þÿ
8 Aften.

paa
3
Kl. þÿ9 og

Bestyrelsen.

fyrværkeri

Ht|tnnrs-i1ol

Sondag den 1ste Januar i Svinninge Kro.
A. Moller.

en gros & en detail

Carl C, Petersen,

Alt
ZlviS"
sta ar i þÿ Nallundborg
kort, oversigtigt, fyndigt.

Det billigste, største og smukkeste

Udvalg af alle Slags

Ingen kan være tjent med ikke
at holde Bladet.

Krandse samt

Kvartalet,
forudbetales.
Paa Egnen med Tillæg af

som

sædvanlig.
Billetsalget

begyndt.

er

E Friis-Hjorth

Bortlodning
2 Kroner

af Malerier etc. a
faaS i

Ellings Boghandel.
Skibbrogadens nye

Træ- $ JiunstdrejerJorretning

Alle

S Kroner

Ligtoier

anbefales af

Christiane Hav.

maa

i

Handels -Forretninger
brugelige

Tryksager
billeveres
smukt, hurtigt

og

fra

ligt
Chr. G. Tortiens Bojtrykkeri.
Telefon Nr. 32.

titsakg.
Ejendom
En

mindre Landejendom, der er

er med Bemeget smukt beliggende,
þÿ

under Bening og at Tilbehor
til
tingelse af hurtig Handel þÿ
Vilkaar
Salg paa særdeles gunstige
ved Henvendelse til
ASger Nielsen,
Cordilgade, Kallundborg.

(En
kan

ro|l ilorl

straks faa PladS paa LangeF. Lawaetz.

damSgaard.

kii ufonfirmrrrt Pigr
1ste
faa
Efter-

kan fra

anbefales.

I Byen

ter som
Obs

þÿ Gongkhovdinyeu".
SKjitt. Petersen.

og

Adgangskort

'

Damehaarar

Januar 1905 ndswttes.

"indmeldelser modtages

paa

nævnte Teater).
Obs. Loute: Fru FriisHjorth ( N ørrebrosTeaters Pri
G<B8t.
m
80
madonna)
Derefter: Sange og Viser
foredrages af Fru Friis-Hjorth
Nærmere af Plakater Billet

samlingshuset þÿ Solbjerg"
Zvndag
anbefaler sig med Piber, Stokke
den 8de Januar 1905, Kl. 4
Paraplyer og Kamme samt alt øvpræcis. Regnskabet fremlægges,
henhørende til Forretningen.
rigt
Valg foretages af Bestyrelse i Stedet Største Lager at nye Røgerekvisiter
for de efter Tur afgaaende, og Forhaves. Reparationer udføres.
flag fremlægges om enkelte ForanAlt Trædrejerarbejde samt slyngdringer i Loven.
drejet Arbejde udføres smukt og
Efter Generalforsamlingen Fæl- billigt.
lesspisning af medbragte Madkurve r-wwww
og en lille Svingom, hvortil betales
de
for Medlemmer med ukonfirmerede
bej
Born 30 Ore; konfirmerede Born:
udføres billigt i Schutts Eiendom i
Herrer 50 Ore, Damer 23 Ore. þÿ
Ida Larsen
Skibbrogade.
Uvedkommende ingen Adgang.
P. 58. '33.'
Christian Hansen.

Hr. Pastoren DelbancoTak

Undervisningen i

Gange

100

over

opført

til

Jyderup & Tmegns
Assu ran ee forening

bydeS. Thorsen taler.

F.

Pariserfarce i 4 Akter af Pierre
Weber (Dagmarteatrets største
Farcesuk ces i Fjor og i Aar,

Lodsedler

Clc Clfen.

taler.

for Born. Mode Kl. 7. Alle ind-

kontor,

Sted paa Mejeriet
Januar Kl. 2.

den 3dje

NytaarSdag Juletræ Kl. 3

1905

Fru Loute

þÿ Gebern
Snare". ortninp þÿ gremtiDfn's
Udbetaling af Mælkepenge

PjttM
Mode

i
Msjmshistl
2

Søndag

(Nytaarsdagj: Første og eneste
Gang (med Eneret):

Mejeriet

taler.

Kl. 4'/,.

Teater.
Kallundborg
den 1ste Januar Kl. 8

gang.

i Bjerre Missionshus NytaarSdag, Efterm. Kl. 3. M. S o r e n-

Forrådnelsesprocessen for sig
i Ro og Mag.
Hvis man vil bevare sine Tænder for alle stadelige og forraadnende
Stoffer, bor man daglig konsekvent

ninzSmidler langt overlegent, fordi
det, uden i ringeste Maade at an
gribe Tænderne, har en Eftervirkning. der kan fporeS i flere Timer
efter, at man har þÿ odoliferet"sin
Mund. Man bor derfor begynde en
konsekvent, daglig Mundpleje med
Odol; folgeS dette Raad, vil mange
bevare oS i taknemlig Erindring.

til Kallundborg Tlagteri
bedes indleveret paaKontoret inden Aarets Ud-

gaard 2den

gaar

bruge det flydende Tandmiddel
þÿ dOo l", der virker fuldt ud antiseptisk. Det trænger nemlig ved
Udstulningen af Munden ind overalt, i de hule Tænder og i Mellemrummet mellem Tænderne helt
ind til Bagsiden af Kindtænderne
osv. Det er videnskabelig paavist,

Mvntrolisflerne

Bregninge

sen

den

Fællesrepræsentationen til Raadighed stillede Sum paa 16,000 Kr.
til Anstaffelse af tidssvarende Motorer og BærktojSmastiner til Haandværkere og mindre Industridrivende
kan indgives inden den 10de Januar
1903 til Formanden, der giver
nærmere Oplysninger.
Bestyrelsen.

SondagSstole Eftm. Kl. 2.
NngdomSfest Aften Kl. 6.
(Adgangskort faaS hoS Præsten).

med

og Livet og detS

om Laan

Gudstjeneste Formiddag Kl. 10.
arl RoSdahl.

Kallundborg

Fra BelejringShoeren ved
Arthur meldeS: Kl. 10 OnS-

enstre Floj Brystværnet

daarlige Tænder er en god
Fordøjelse utænkelig. Sundheden
er afhængig af en god Fordøjelse,

soreuiuge«.af
Andragender

NytaarSdag.

er

at Odol er alle de andre TandrenS

Koben-

NylaarSaften.

Kudstzenette.

jeg Eder Doktor-

gere:

lort

BaagenatSaudStjeneste Aften
Kl. 10-12'/«. Pastor N. P. N i e lsen og Carl RoSdahl.

vedligeholder og plejer vore Tænder,
og det er i hoj Grad beklageligt, at
der
med
stadig sindeS Mennesker, der af
Kalvehandelen nogenlunde
lade deres Tænder odeMagelighed
bedste Kalve, iovrigt daarlig
Mennesker begaar
saadanne
Kroner
ja
lægge,
100
vare
Pd.
pr.
Priserne
ligefrem en Forbrydelse mod sig
i flagtet Vægt:
þÿ
49
selv; og denne Dovenskab bliver
Bedste Stude og Kvier þÿ47
þÿ
þÿ
mere utilgivelig derved, at
endnu
saaledes den, son. fluide have denne
42
40
do.
do.
Ringere
þÿ
en
moderne
den
efter
Videnskab anviser oS
som
Hat,
þÿ28
32
paasat
do.
Doktorgrad,
Simple do.
þÿ
til at holde TandMidler
var
þÿ42
44
kemiske
as
Koer
Farve;
sorflellig
Fakulteterne
Unge fede
þÿ
þÿ
i
37
33
systemet god eller i ethvert Tilman lod ham derncest lægge tzaanden
Bedste ældre Koer
þÿ
þÿ
27
23
fælde i taalelig god Tilstand.
do.
Ringere
paa en Bog, der jor Teologerne altid var
þÿ Ganske vist er det en Betingelse,
þÿ14
17
do.
Simple
Libelen, og sor Medicinerne Hippoat man anvender et virkelig paa37 þÿ
Bedste Tyre og Buller 33 þÿ
krates eller en anden beromt, oeldre
þÿ
þÿ29
31
do.
do.
lideligt Middel. Den blotte Borsten
Ringere
þÿ
eller nyere medicinsk Forsalter; derpaa
þÿ
med Tandsæbe eller Pulver, saado. þÿ þÿ
Simple do.
þÿ
þÿ
ledeS som det er Brug, er fuldstæn30
sremkaldtcs den jorsle Pedel, som rakte
48
Vodmælkskalve
Bedste
þÿ
þÿ
del
paa
36 40
hvilKandidaten
dig uuyttig, derfor har ogsaa mange
gyldne Scepter,
Ringere Kalve
þÿ
der daglig borster dereS
Mennesker,
þÿ30
35
do.
LyUniversitetet
maatte
ket han
sværge
Simple
þÿ
þÿ
med
Tænder
Pulver eller Pasta,
i
Lam
imidlertid
þÿ
brændte
þÿ
Bedste
dighed; Sceptrene
þÿ
þÿ
Tænder. Ja hypdaarlige
do.
alligevel
þÿ þÿ
Ringere
1807.
þÿ
þÿ
Tænderne
bliver
lev.
19
endogsaa ode24
V.
1.
Kl.
pig
Exporttyre
Bed Frederik den Sjette? Kroning i
þÿ
þÿ
med Pulver
at
af
behandles
lagte
2. Kl. do.
þÿ þÿ
i6t6 erhvervede ikke mindre end tolv
þÿ
þÿ
eller Tandpasta; thi alkalifle Stoffer,
Kl.
do.
3.
þÿ
þÿ
medianste Kandidater Doktorgraden. þÿ For prima Tyre ca. 2 Ore mere
der findes i disse Midler, gor efterhaunden Tænderne store, og GlaSlutningen af den Tale, som holdte?
pr. Pd.
as Professor, Dr. F. L. Bang, havde
furen angribes og asflides ved den
daglige Borstning med Pulver og
KobenhavnS Flaesi.
svigende Owlyd:
þÿ33
36
Pasta. Men rent bortset fra diSse
Svin,
gode.
Slagtede
Stiger nu op paa det ovre Katheder
Midlers stadelige Bivirkninger, kan
Do, Soer, gode, 19 þÿ 23
Denne hojere Plads, som er tilstaaet
Tandpulver
og Pasta aldrig bestytte
21-24.
Andels Fl«fk þÿ33 38
Eder, betegner, at I er hcevet til den
Tænderne mod Odetæggelse, og det
hofefte Stilling, som Universitetet kan
af folgende Grund: Naar man
Ksr-e«bavus losansarfcb.
meddele inden vor Stand, og at alle
sine Tænder med Pulver
borster
ved
&
B.
MuuS
Ko.)
þÿ( Nationalt."

Instruks.

varede

KobenhavnS Kvoegiorv, den 29 Decbr.

oste meget

bekendt

Smukke Fodder og smutte
Tlrnder

det, der mest forskønner et Menneste. Men medens man kan være
Der
kærnesund og besinde fifl fortræffe10,888 Tredinger. Gennemsnitsligt, selv om man har de hæsligste
Plat- eller Klumpfodder, saa medprisen var 93 Kr. 40 Ore.
forer daarlige Tænder meget ofte
Lidelser, især FordojelseSlegemlige
Smsrnoteringen
forstyrrelser. Det er rent ud latterved det af Grosserersocietetets Komitb
ligt, at mange Mennesker, som stadig
nedsatte Udvalg.
klage over Mave- og Hovedsmerter,
Torsdag, den 23. Decbr.
at nedsvælge alle mulige
foretrække
mat.
Sinorinarkedet
Miksturer og Mave
umulige
og
Smor. . þÿ90 91Kr.
1ste KlasseS
at soge den nærmest
bittere
þÿ
þÿ
þÿ
fremfor
þÿ
þÿ
.
2den
.
til dereS Sygdom,
Grund
þÿ
þÿ
þÿ
þÿ
liggende
. . þÿ
3die
Bederes
TyggeredfkaberS
nemlig
Alt pr. 100 Pd. Netto.
maa
Man
huske,
nemlig
skaffenhed.
at daarlig tygget Mad bliver daarlig
Fælles Notering fra Kobenog at vi kun ernæres af
havns Kreatnrkommisfivnarrer. fordøjet,
vi
og fordoje ordentligt,
fordoje
det,
(Noterings-Udvalget ved Ritz. Bur.)
men ikke af det, vi blot spise; og
1904.
18. til 24. December.
deltog 408 Mejerier med

højtideligt til i gamle Tage
Stunde, Tei var dengang adskillig
mere Farve over Livet og Poesi over
Titvcrreljen end > vor kolde Tid.
SaaledeS ogjaa, naar ,na» ved Kobenhavns Universitet fluide have Doktorgraden, noget, der »» er en ret dagligdags Ting. For 100 Aar siden blev

Personer, der har deltaget i Gadeuroligheder. Dette var absolut striSende mod den for Portnerne gcelVende

100 Aar

Bethesda-Kirten.

for llgcit fra

Nflor non ffulDc narre
dollar i Mlt

Kampen mod Trusterne. St.
Paul (Minnesota), den 26. Decbr.
Der er indledet offentlig Under-

Burecu)

ElMMsWik

fvcere og lettere Kanoner.
Til Trods for Fjendens Ild stormede vi Kl. 4 om Eftermiddagen
og trængte ind i Fortets Indre.
Derpaa lykkedes det oS efter en
haardnakket Modstand at drive
Fjenden ud af Fortet.
Kl. 7'/, om Aften var hele
Fortet efter en voldsom Kamp
faldet i vore H«rnder.

skrifter.

< Ritzaus

flandcl.

Haandvwrter-

Inserat.

Januar

en

middagspladS heri Byen.
Aviskontoret anviser.

En

Pige.

forst i Tyverne, soger PladS i Kallundborg til 1ste Februar. Billet
bedeS inden 3. Januar
mrkt. þÿ Pige"
indlagt paa dette Blads Kontor.

En ny

Damegalosche,

mrkt. ..N.", er bleven forbyttet ved
Borneballet i AfteS. Fejltagelsen

bedeS berigtiget hoS Fru Nissen,
Cordilgade 26.

Et! Brosche

Postafgiften.

Januar med Mode hver
Aften i Ugen Kl. 7; flvtteS Tondag
den 8de med Mode Kl. 7.
HanS Sorcnscn.

den 2den

i alle Størrelser, saavel

EgetræeS
sorte, .faaeS billigt hoS Carl
Hansen, Bifliuge.

som

(JubilæumS-Tokrone) er tabt Jule
dag paa Vejen ud til Kysthospitalet.

Finderen bedes mod en Ducor aflevere den paa dette BladS Kontor.
H B

:n Mand, der ved ærligt Arbejde fortjener sit
Brod, er mindre værd end en adelig Pjalt, der
lever af at spille og go« Gæld. Men mine Anilnelser stemmer i meget ikke overens med de, som
her gor sig gældende, og derfor vil jeg nu uvtrykkelig erklære Dem: Hvis jeg nogensinde flulde
sole mig særlig hendrage.i til Froken Eichberg, saa
vilde jeg intet Minut betænke mig paa at bede
hende go« mig den Arie at blive min Hustru.
Jeg beder Dem lejlighedsvis fortælle Deres Venner
Eichberg
og Bekendte dette. Jeg
ligesaa hojt som samtlige unge Damer Hee i Om-

sætterFroken

egnen."
þÿ Skaldet være et Angreb?" svurgte Baronen
"
asmaalt. þÿ Selvom mine hvide Haar
kan slet ikke blive Tale om Angreb. Hvad
þÿ Ter
jeg siger, er mit snlde Alvor, og jeg vil gentage
mine Ord overfor Enhver. De vilde dog sikkert
heller aldrig tillade, at man traadte en af DereS
Totre for nær, og paa samme Maade vil jeg ogsaa
forsvare min Bens Soster. Jeg havde sorovrigt
ventet as Deres gamle Venskab, at De vilde sige
der har vovet at udsprede denne
mig, hvem
"
þÿ

Logn
þÿ KæreRavnholt, der sporger De mig om sor
meget. Hvis den Ene eller Anden var kommen
til mig med den Historie, saa vilde jeg have sagt:

det tror jeg ikke. Men naar Alverden taler derom,
saa vil De selv vel heller ikke være i Stand til
at sinde den, der har gjort Begyndelsen. Nu er
det Hel« en offentlig Skandale, og jeg kan kun

give Dem et godt Raao: fog ved en passende
Lejlighed at

saa Deres Ben og hans Soster bort
saa vil der gro Græs over den Hi-

fra Egnen,
storie, og Alt

vil atter være godt."
mener, at jeg flulde ofre hengivne Venner
þÿ De
at beholde tvivlsomme? Nej, nej, min Retfærdighedssolelse dikterer mig en anden Fremgangsmaade: jeg foretrækker at lade Alt blive,
som det er og ikke bryde mig om Folks Snak."
den Anden
Klemens berorte let Haanden,
rakte ham, og gik sin Vej.
Da han var kommen hjem, gik han op paa sit
Værelse og tilbragte der flere Timer i mork Grublen. Saa var det endelig den Tid, da man sæd-

sor

som

vanlig samledes derovre. Hans forste Tanke var
Dag ikke at gaa derover, men han tog sig dog
tilsidst sammen, thi Ensomheden var ham uudholdelig. Saa gik han da.
Klemens solte Trang til snart at trække sig tilbage. Efter Scenen hos Baron Kuttenfeld vildt
det ikke lykkes ham at komme i det samme gode
Humor som de Andre, og da man endelig blev
opmærksom paa hans Tavshed, foretrak han at
angive Hovedpine som Grund dertil og forlad«
Selflabet.
Den næste Morgen bragte ingen bedre Stenv
ning. Da han vaagnede, holdt han forst det Hel«
sor en taabelig Drom, men Erindringen traadte
snart tydeligere frem, og de morke Tanker vild«
ikke lad« sig bortjag«. Hvis han, som i Sommertitxn, havde haft «t anstrængend« Arbejd«, saa

i

Klemens' ferfie Indflydelse var at give ham et
flarpt Svar, men es. er »vZcn Overvejelse forekom
det ham Nogcre ikke straks at gaa angrebsvis til
Værks. Han flrev tilbade, at han sorpliqtede sig
til paa

én Gang

at

erlægge alle

Afdragene,

kommen i Gang. Indsaa snart Fabrikken var
til da behovede hun de konian'e Penge til Fuldr noelje as Vyggesoretagendet. Men dermed slog
Kure wren sig ikke til Ro. Han erklærede aldrig
at >ve givet sit Sainlykke til Opsorelse as Fadrikken og stillede kort og godt det Forlangende,
at standse det kostbare þÿ Luksussoretageiide".som
han kaldte det.
Nu var det saa temmelig forbi med Klemens'
Ro. Det var jo et Formynderflab, et ligefremt
Kuratel, man vilde sorc over ham, og det maatte
han sætte sig imod straks sra Begyndelsen. Han

raadsorte sig ikke forst med Georg, men gik lige

til

Kiapelka.

Dog heller ikke den mundtlige Samtale bragte
det forventede Resultat. Ter saldi mange hæstige Ord, og Klemens gik sin Lej i stærkt Sindsopror. Han harte en Hannlatter endnu inden
Doren var bleven lukkel ester ham, og han var et
Ojeblik i Tvivl, om han ikke flulde gaa tilbage
igen. men han betænkte sig dog og forlod Huset.
Krigen var hermed erklæret. Han fljnlte ikke
for sig selv, at han nu gik en Tid i Mode fuld
as Usred og Wrgrelser. Det var forbi med den
fredelige Ro, med den sorljaabniiigsrigc Birken
Han folte ligesom Modloshed og Slappels«

....

2 £ "®

6-,

?

»8

Is 5

at bede om en Forklaring
vende
at
disse Familjcr Rygeller
bestandig
det
hvis han stilnende
forste;
foretrak
Han
gen.
dette være bleven
vilde
trukket
sig tilbage,
havde
en Bekræftelse paa, at han var sig en
optaget
eller anden Brode bevidst.
Med denne Beslutning korte han en Dag Nl

Ut

for

det

sor

valg enten

som

saa

Miihlberg. Baron Kuttenfeld, med hvem klemenS' fråder i sin Tid stod paa en venflabelrg
Fod, havde modtaget den unge MajoratSherre
yderst venligt og paa en virkelig faderlig Maade
Kleinteresseret sig sor hans Fremtidsplaner. flylc
te
at
fremmest
denne
og
forst
ment«
mens
derfor,
el,
Opfor,
ham en Forklaring as den forandrede
siden.
han havde vist ham for saa Dageblev
alene: ved
Det traf sig snart, at de to
og en as
Baronessen
Klemens' Ankomst havde
men
efter en formel
Dotrene været i Salonen,
sig, og sor KieDamer
to
fjærnet
de
Hilsen havde
allerede
Baronen
mens kunde faa begyndt, havde
Bane.
bragt SporgLmaalet paa
kære Ravnholt," sagde han i en noget
þÿ Min
at bero« et
forlegen Ton«, þÿ Demaa tillade mrg
dog l-g
Tema. som er mtg meget prnligt...
.Lem
men
og,aa
det,
skylder ikke alene min Famrlje
maa
ng
at
selv. Det gor mig meget ondt, md»egpaa Deres
strejfer
Dem Noget, som
indramme, a»
Privatassærer« Omraade, men De vilder kan hm
er
Piger,
unge
1 et HuS, hvor der
en selskabelig Omgang under de forhaandenværend« Omst-ndtghndn ikk« opretholdes.
ental«
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Sallundvorq Ams
Det. k#l. octr. alvti. Ifnindasstiriiiico- tf »hver, Irr |>l»lltt g Ris lur hm .Itlti.
Enten
Oitipsuriii for Varer og: Effekter,

Bsltiit

afholder Licitation over Pej

Kapital fuldt indbetalt 4 Millioner Kr Reserver
til billige
!'/» Mill. Kr.. tegner Korsikring i Kjøbstad og paa l -anset
faste Præmier
Nærmere Oplysninger faas hos Branddirektør O h r. Deschler

Stiftet 1798.

paa Kommunens Vej«
Tirsdag d. »dje Januar !»<»»
Kl. 2 i St. Fuglede Hovedskole.
Fuglcd« Ssstneraad, den 24 de

arbejder

HanS Th. Jensen.

Stcnsbjcrg

paa Mejeriet den ittje

En l)el Luksusiiiøbler fra
Julen sælges langt under
Indkøbsprise rne.

Svendehjem

r nu atter aabnel i tflnicgade
Nr. 2 og tilbyder rejsende Svende

gratis Logi samt Aften- og MorgeninaaUid, hvorfor vi anmoder ærede

Medborgere at henvise Svendene til
Hjemmet.
Bidrag til Hjemmet, saavel Penge

særlig FodKlædningsstykker þÿ
somþÿ
bedes
med Tak

og
, modtages
toj
indleveret til Kobm. I.C.Pedersen.

Ehr. Vrschlrr.

vrlbanco.

I. C. Pedersen
Rod Ztrickcr.
Z. Chr Thorsen.

volbak Amts Dfonomilff Ttlikads

8porcåos|c
for Indbetaling
holder
Mode

Udbetaling

paa

Raadhuset

og

i

Kallundborg
2, og paa
hver Mandag Kl. 12 þÿ
Jyderup
Hotel
Kl. IR þÿ
12.

hver Onsdag
Jndskudene forrentes med 4 pCt
aarlig.
Komiteen for nævnte Sparekasse.

I. Nytaarsdag i

Priserne

Snertinge Kro.

/sædvanlig.

M
Nytaars

Fnglede Hotel I.
dag. Deltagerne bedeS tegne sig
paa de fremlagte Lister.
Qlnf Larsen.

tfjendomme
i Bh og paa Land
Foresporgsel besvares omg.
Asger Nielsen,'
Cordilgade, Kallundborg.
Telf. Nr. 22.
<

tfintili loges.
stort Forretningslokale

med
Et
et eller flere store Vinduer paa
Stroget, eller Lejlighed, som kan
indrettes til Butik, sogeS til Marts
eller April. Billet mrkt. þÿ Hurtig
Nr. 215" indlægges snarest paa BladetS Kontor.
En Del stsrre og mindre

Saaii« øgfiibttahejtnDomnie,

KobmandSforretninger samt et stort
og veldrevet Savværk anviseS til
S. Nohr,
Salg af
det hvide Hus, Jyderup St.

En yngre Karl
eller en
kan faa Plads
eller til

Dreng

1ste

Maj hoS

straks

Lars Jespersen,

Jllerup.

To unge Koer

billig til Salg HoS Hmd. Hans
Peder Jorgensen, Bjergsted sved

er

tilbyder alle Torter
Foderstoffer i prima analystrede Varer til billigste Notering.

'itenrand).

OchMWWWUWWWWWMWMWWWWWWWWMM'lH

Arts og

Urtekram-, Mkatesse- $ Vinhandel
Tobaks- og Cigar-Forretning
samt

Telf. 41.

Forkølelsessygdomme.

km-MilOuM
Topbunker sælges

haanden fra Asnæs Pcsterskov.

Kranse leveres altid fra
þÿ Petersminde".iZErede Landboere
goreS opmærksom paa, at vi forsender Kranse portofrit overalt.
Telefon Nr. 170.
H. P. Naamanscn.

Tlrkkeror.
Et Parti ekStra gode Tækkeror
tilbydes billigt, at afhente fra min
PladS. Afhentning i Lobet af 14

Kristoffer Madsen.

fineste, drøjeste
smagende brændte

og mest velog malede

Kaffe
faas

ubetinget hos

O. NI. Thrane.

Prima Nw-Lckaas

Bomulds-

fro kager

udlosses fra Skib i
tilbydes billigst af

C

denne

Uge

og

W-Paaktt
sælgeS underhaanden fra Ttenrand
Plantage.
udfsreS af

og

Strygning
Marie Slott,
Bjergsted.

Koldby.

LhristianKondergaards
Kolontalmagasin,
Snig

5 T

1 ®

AZsken, 4 Mflcr 25 Øre.
Aprikoser, lønebe
Anchiovis pr. Glas 17 øre.
Akvavit, Brøndums, 29 0. Fl.
Do., Aalborg Taffel, rod Enkelte
46 Øre Fl.

....

60 0.

ø
þÿ

Kr.itoffelmel, ekstrafint . .
>. Ikcloviispulver, Nikkel, 5 stk.

København.

Sur
ffVailt
Salg HoS
staar
til

1 <8 5 T
15 þÿ
>4 þÿ

IO-Øres 30 Øre, 5 Slk. 5
Øres 15 Øre.
Dv. Zebra 3 At sker 25 øre.

Macaroni,

. . .

I904.
I »71
Mansfeld-Bullner L Lassens
eneste ægte

som gennem ledende orienterende

Nyhedsstof

»iætctifl Tastet Piner k?s,e«ts. i
Denne Bitter Esiems er overalt
anerkendt lom de:
Ind- 'om i Udlandet þÿ
bedste diætckiskc Middel ti! er bolde
Maven i Ørden.
Faas i Kallundborg kun ægte bos

Pald. Madsen, P. Rasmussen
tfarl tf. Petersen og JuliuS

Meyer.

ør Paa Landet overalt i vore
bekendte Ildialg.
man vedblivende ioriøgcr r
il g% bnngc falske Efterligninger
Handelen 'aa mcerk Sende :
tegnene raa der eneste ægte
Hver Flaike bcrrer Seoler M B 6. L grønt
Lak paa Proppen, paa Flaskekasten undes en

,

v/

der ved et kosthart. moderne Materiel altid gives en flot
til moderate Priser; større
Udstyrelse, optages i BladetRabat.
Paa Grund ai Bladets
iaa
Averterende
betydelig
stoie Udbredelse i alle Samfundsklasser i By og paa Land
har den Averterende Garanti for Nytten at Averteringen.
I Byen er Bladet nu naaet op til ca. .55© .Iftonnenter og dobbelt saa mange paa Egnen ; det
er uden Sammenligning Ugens og Fgnens
mest udbredte tilad.

Jubil æums Etiket og raa 'tli
indregistrerede Vare-Ev.ket 'es fabrikkens
Vaabeni

en blaa Love
en Guldhane.

...
...

Hver Flaske bar desuden raa Bagude
si, bi r Slass«: Zlansfeld-viltloer k La»sen. Kjobenhavn. »
-jC Pogt Tem ror alle fterligninger.

.

. .
. . . .

Uips Nghedei

.
.

....

-

19 Ore. Liverpol Rmsu
Stiff«« Lyst Farin (pr. 1 og pr. 5 Pd.) þÿ20
vUlltl. þÿ19 18O. Melis, hug. klysiall. Nr. 1 þÿ29 28Ore. Do

r

0.

Ore.
Ore. Do. stod! Nr. 1 þÿ26 25
Nr. 2 þÿ27 26
Prima Stearinlys, pr. 5 Pd. 55 Ore Pot.
Pris
Tobakker i mange Kvaliteter fra 45 Ore Pdt. Bolle Kanafter N
langt
47 Ore pr. 5 Pd. Cigarer i mange bekendte Mærker yderst billi
under alm. Priser. Fin Rom og Cognak 65 Ore Fl. Rom Punch Essens
65 Ore Fl. Alle andre Vine med stor Rabat.
og onfker helst at
Jeg henvender mig til et kontant kodende Publikum
kunne nyde alle
at
med
disse
direkte
i
træde
Forbrugere, for
Forbindelse
de Fordele, en kontant Forretning byder.
Billigste Priser imod Kontant.
Prima Varer. þÿ
Vemerrk: Stor l«aardsplads, godt Staldrun, , ingen Drikkepenge

a' den ægte vrrsbel»nnede

cucsteFabrrkanter
Brama Livs Llixir.
Sebcndavn.

-Itgcns"

mmmm

Plllllltt!

I disse Dage sælgeS
billige Palmer i

en

Del

PetersinindesHandelsgartncri.

jsiwfhosW
tf. «
þÿ dfø-es

SlNWW
Thumea tfnkc.

Hogtrvkkeriet

I Kobenhavnl

oa

formalet, faaS billigst

<5. Michaelsens (»stff.

Pianoer

stemmeSog repareres at Instrumentmager Jacobsen, Skibbrogade.

71

70

ning, at den bedst? Taklik var den, som han havde
besluttet sig tit al iagttage.
Det var en Lykke, de Andre Julet anede om o en
Fornærmelse, som var iilsojei dem ; de var frejdige og ved godl Humor som altid, og »aar der i
Klemens' Ansigt oste Iaa et Udtryk as Sorg, saa
var FideS den første, der spøgede over deres

vilde Adspredelsen vel have hjulpet kam, men
netop nn var der kun saadanl Arbejde, der tvang
ham til at konferere med Georg og tildels ogsaa

66

sige mig, hvad jeg skal sorstaa ved den fatale Historie þÿ
lhi den synes at danne Grundlaget for
Deres mærkelige Optræden i Tag."
þÿ Men,tære Ravnholt, De burde dog fkaane
mig for den Ubehagelighed at komme nærmere ind
r.rpaa! Jeg synes, at De maa have sorstaaet
mig."
þÿ hvisjeg havde sorstaaet Dem, vilde jeg ilte
have anmodet om en Forklaring. Jeg venter be«
stcml en saadnn ; De tror vel ikke, at jeg rolig slikker en Fornærmelse i Lommen og gaar min Vej !"
store Gud, en Fornærmelse I Enhver er
þÿ Du
dog ansvarlig sor sine Handlinger og maa selv
tage Følgerne deraf."
det er rigtigt. Men da jeg ikke er mig
þÿ Ja,
bevidst nøgen Handling, som giver Dem Ret til at
træde mig t Msde, faaledet, som $« ha, g»rt det.

al det

Gæsts mørke Mine øg drillende bemærkede,
vel var Bygherrens Bekymring over sil Arbejdes
heldige Udfald.
Eslerhaanden forsvandt den nedtrykte Slemning taklet være hans Beslutning om al omgaas

saa lidt som muligt med Omverdenen og ikke
hrnle sig »Yt Forraad as TCrgrelser hos velmenende Venner.

med Fides, og det var bain nnder de sorhaandenværende O mstændigl eder dobbelt pinligt.
han havde nu Tid nok til at bryde sil hoved

med, hvem der kunde være Ophavsmand til b.'tte
Rygte. HanS første Mistanke faldt paa Døktør
VTille, men denne faa tigeiaa ulvungen ud som allid, og desuden var der da heller ingen Grund
sor ham til al indlage et fjendtligt «la»dpunkl,
naar lian befandt ug saa vel hos de lo Venner.
Klemens sogte tilbage i sin Hukommelse søi øm
muligt at erindre, om ikke en tilfældig Iagttager
lunde have bemærket Noget, der til Dels Uinde

beretliget ham til at drage en falsk slutning. Oste havde del truffet sig, at ban var alene
i Kontoret med Fides; ogsaa paa spadsereture
have

IX.

Faa Dage senere modtog KlemenS
svigende Indhold:
Hr. Greve Klemens Raonholt!
Undertegnede

et Brev

kurator anmoder Tem

af

herved

indtrængende om ester Aarets Udlob at indsende Regnskab over FideitominissrtS Udgifter
og Indtægter. De erindrer maaffe at drive forpliglrt Dem til al afbetale Prioritelslaanet paa
Godset i aarlige Afdrag. Jeg maa derfor undersøge Regnskabet for at se, øm De har opfyldt
denne Forpligtelse.

riErbodigst

Krapelln

sammen,

en Gang var det
og til trufne
ved det nye
Besøg
at
Fides aflagde
ogsaa flet.
været
Klemens
havde
da
og
Byggeforetagende,
var
henet
Stillads,
ud
traadte
de
paa
Forer ; da
des Fod gledet, og han havde akkurat tidsnok opfanget hende i sine Arme og saaledes forhindret
hende i at salde.
Men var det tilstrækkelige Holdepunkter til at

var de

as

nedrig Beskyldning?... Ja, Folk
opstille
holder jo meget as at puste intetsigende Begivenbeder op sor at kunne tilfredsstille deres Trang til
det
ondskabsfuld Sladder. Uden Tvivl forholdt
Overbevisden
til
kom
Klemens
ftg faalede«, og
en

saa

Poblia

SRurc uiit lu t

þÿ
6-

ihrine Jvhannc si reder ikke tlvrrsberg.
Snedker Clausens Hustru Hulda Louiic.
þÿ
komagerm
Laura Srmmeihag þÿ
si sir. Andersens Enke Haniine Kirstine.
þÿ
Skoþÿ
sihp. Bud Niels Sorenfcn.
mager Staabls Enke Emma Sustvva.
dlud
Caibrine EekkcL þÿ
þÿ
Nieyen
sil
samler Halror Peter
Brolægger
Sncrilc Martha Hansen
si:u<
Petersens Cnke Laura Emilie þÿ
þÿ
Enke Ane

famt alle Torter Korn,
hoS

hel

Petroleumseiiketter
faas paa

-

Husezer Nielsens Huffru Dor.hea.

Ardeidsmand

Ar bur Hjalmar

þÿ

Hansen.

Træarbejder Cbrlstensens Cnke Clr'aArbejdsmand si iw c hrffl
deiy. þÿ
þÿ
sihv. Snedker

vt/ vi vLvb
jeg et Tem i Sandhed meget hengiven, men en
Familjefaders Pligt gaar sremfor alle andre Hen«
syn. Tag mig det ikke ilde op, men jeg maa til
min oprigtige Beklagelse bede Dem at indstille
Deres Besøg þÿ
i det Mindste saa længe den
satale Historie vedvarer."
men þÿ
þÿ Ja,
jeg þÿ
jeg forstemt ikke," stammede Klemens i sin første Forblssselse. Han
anede i Virkeligheden ikke, hvad den Anden sigtede
til, og der git flere Minuter, for han havde sam«
let sig. þÿ Det
er første Gang i init Liv, at jeg er
bleven vist Døren," sagde han endelig. þÿ Men
jeg
maa da have Ret til at forlange en Førtlaring.
Vil De afftsaa have den Godhed, hr. Baron, at

Lassen.

klansfvId-Bufinvl'

.

. . . .

.

Ole Hansen,

Snertinge.

g; þÿ
a 92 þÿ
þÿ
ekstra .... 25 þÿ
Petroleum, amrk. St. W. 14 0.
Brændevin Korn Nr. 1 25 0.
pr. 10 Poller 13 Øre.
gø- Id» t vi takke ærede Venner og Meningsfæller
Fl., 32 Øre Potten.
17 þÿ
15 þÿ
Ris, alm. sede
hidtil udviste Interesse for Bladet, bede vi dem
deres
Blanksværte. cegie Berry, 4 0.
for
do. store sede
19 - 17 þÿ
Stk., 3 Stk. 100 ,8Stt.250.
fremdeles at virke tor dets Udbredelse, ligesom vi altid vil
23 þÿ
22 þÿ
do. Japan
Do., Læder Crcam, 22 0. ?Csk.
þÿ
a
þÿ
være
18
taknemlig for Tilsendelse af Meddelelser, der har
16
Rismel, Stjerne
3 Akfler 60 Øre.
þÿ
þÿ
þÿ
þÿ
30
30
32
28
Interesse.
prima
Rosiner,
stedlig
Bisquils
. . 19 - 18 þÿ
30 þÿ
28 þÿ
Sago, hvide Tapioko
Blommer
þÿ
33
35 þÿ
Sirup, amk. pr. 10 Pd. 10 ø. 12 - a þÿCathrineblommcr
þÿ
8 þÿ
48 þÿ do., danff pr. 10 Pd. 7 0.
60 þÿ
þÿ
Blaabær
8 þÿ
3 þÿ
Sæbe, gron, pr. 10 Pd. 15 0. 16
Blegsoda
55 þÿ
53 þÿ
Soda, bel og pulv. pr. 10 Pd
Chokolade, Brud
4 þÿ
58 þÿ
56 þÿ 3J Øre
þÿ
do, Vanille
þÿ
33 þÿ
130 þÿ Sæbe, Marseille, Normal .
. 135 þÿ
a 32
Cacao, garanteret ren
þÿ
þÿ do. Affalds 7 Stk. pr. Pd. 40 þÿ
þÿ
23
22
þÿ
Cikorie. Adolphs
þÿ
14 þÿ do. Mandel 7 Stk. pr. Pd. 48 þÿ
16 þÿ
þÿ
Havregryn, valsede
þÿ
þÿ16 14
Alle fine Toilet-Sæber, stærk
Hompesro
pars. (25 Øre Sltk.) uit 22
Jldlændere, pr. 100 Sif. 25 0. 56 þÿ
54 þÿ Øre, 3 Stk. 60 Øre
.
Kaffe, raa Rio Nr. 1
a
þÿ
þÿ
28 þÿ
54
52
Stivelse, Hoffmanns i ?Effer 3o þÿ
do. do. Nr. 2
þÿ
65 þÿ
Atste 16 Øre, >/. 8 Øre
þÿ
Do. brændt Rio og Sanlos
. þÿ
125 þÿ
The, fin Kongo
do. do. Dominge og Java
þÿ Alle ovrige Thesorter, pr. '/,
þÿ
80
þÿ
1
Krone)
(Værdi
cv det Famitieblad, der særl.gt va-ser for alle danske Htrm. tvndver Hus
þÿ Pd. langt under alm. Pris.
130 þÿ
þÿ
Ekstrafin Java og Mokka
moder, der holder Agens Nyheder, gavner og glæder fig t selv, nn Mand.
27 þÿ
29 þÿ
Tændstikker, l i Øre pr. Pakke,
Nr. Kvartalet,
Kaffina, med Billeder .
nneaVorn og Tjenestefolk.« Ugens Nyheder koster knn
þÿ
10
30
105
32
Øre
Pk.
for
K ffetilfætning, ny gul
Intet Hjem bor
hos
og i Pogladen.
Posten
bestilles
og
þÿ
þÿ
Porto
iberegnet,
þÿ
38
40
40
42
torrede
'
þÿ
þÿ
þÿ
Atbler,
Kiks, fine The
a
MratiS Ulykke-forst kring 50 flr e
Nyheder.
luvnc

Mandler, prima store

og Svier

de forskellige inndsogne
l rent. men ogsaa B< givenhederne

V/ hjf/ Annoncer,

Zi. Jorgcnsbjcrg.
en detail til en gros fl iser. Tris. 48.

Amor. ægte Pudsepomade 7 O.

i

46 Købmagergade 46,
v«n røde Butik).

å.undbr ugsnrtikter af fremragende Landmænd
findes jævnlig i Bladet og hver Fredag findes i þÿ Øen
stille rime' religiøs Læsning. Underholdende og
belærende Lekture vil til Stadighed findes i Bladet
Ved en udst akt Benyttelse af Telegraf og Telefon
er vi i Stand til at bringe Nyheder fra Ind- og Udlandet
meget hurtigt til vore Læseres Kundskab; sandfinne
rigtige Efterretninger modtages indt I et
Kvarter for tiladet udgå ar.
Vore Fol jetoner har vundet megen Anerkendelse;
der optages kun saadart Stof, som kan interessere og
fængsle Læserne.
Vi anbefale Byens og Egnens Beboere ikke at være
for mange Famdjtr om et Eksemplar af r Kallundborg
iberegnet Postafgiften
Avis". Paa Landet koster Bladet þÿ
þÿ
kun 3 Øre daglig: i Kallundborg By endda lidt
Med Bladets nuværende Størrelse faas der Papir
mindre. þÿ
for Halvdelen at Beløbet.

anbefales.
og Borne-Linned af eget
Bestillinger modtages. Jorge« Nielsen, Uldhandler.

.
.

Michaelsens Eftstgr.

Bask

Form af
Artikler

fjmr-,Fabrikatilnmr-

nnder-

bor gaa til

lfl if .es srerliff
omkring i Landet og i Udlandet komme ved Hjælp af en
Stab af dygtige Penne til Læsernes Kundskab, saavel i

, FL

ægte MALTEKSTRAKT 25 lire pr '/, Fl. ere
anerkendte som de ældste og bedste Maltpræparater og bruges paa de fleste Hospitaler, Sygehuse
og Sanatorier. Bedste Styrk ningtiiniddel under
Rekonvalescensen, rdmærket under Influenza og
Faas hos Hr. R. J Lihme,

Den

JMedfleiert-

og

Søstr. Fabers Atelier.
og Gran

1

-fil fiO

ÆGTE

Sorte Kjoletøjer
Kaabe-Stof

Skippinge Herreders Tidende.

Abonnement for .i 11 nu fir Kdrurtnt l!>05 paa
þÿ KallundborgAvis" modtages paa alle Postkontorer og
Bn samlingssteder samt paa B adets Kontor Prisen er
som hidtil 2 Kr. Kvartalet, med Tillæg af Postpenge, naar
Biadi't besørges gennem Postkontoret.
Saa godt som hver Dag hele Aaret rundt udkommer Bladet i nærværende store tættrykte 7 spaltede
Format; det er svaledes Amtets sturste Klud.
Ved et righoldigt og afvekslende Stof har Bladet
þÿ
der nu begynder paa sin 49de Aargang þÿ
, vundet
5 Aar
sig en stor Læsekreds, og navnlig i de sidste 4omå Bladet.
er det lykkedes os at samle flere og flere Venner
Vore Bestræbelser har stadig gaaet ud paa at gøre
Bladet til et Organ, s >n> svarer til de Fordringer, Tiden
kræver, og hvori man ikke åler e kan følge Begivenhederne
paa vor egen Egn. ptm hritke der red lokftle

Co., Odense.

anbefales.

Herre-Klæde --

Jønuur åéeørtøl åfØOS.

Skriv og vedlæg Svarporto.

Telf. 41.

Drenge-Cheviot

(5

med tilhoronde Koncert-Plader,
garanteret fineste Fabrikat, kan
købes paa læmpelige Af botalingsvilkaar.

i alle Størrelser,
moderne Udførelse

Kostume-Stof
Kjole-Klæde
Sort Klæde

Kallundborg Avis

En Grammophon

jj

der komme til København og vil
have gode Varer til smaa friter

i
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Fotografier

Agent Hr Carl Jensen, Slagelse,
Telefon 378.

hos vor

m

Foderstof O. M. Thranes
Forretning

Dage.

til Kob. Mageskifte, Forpagtning
eller Udleje anviseS. Alle Slags
Ejendomme modtages i Kommission paa billige Vilkaar. Enhver

Hovedoplag

þÿi ¬Uro, trom.

Coiitinentul

Smukke

paa

betydelig

BBÉIBIM!

Bal Kraitfc!!

Stort

til

Chr. Bechs

Kristeligt

<v.

C. Sørensen.

Januar,

Styrelsen.

udbudt.

MW

dringo« i Erindring.

sttfgsalgskrcds
afholder ekStra Generalforsamling
Eftmd. Kl. Z. hvor Renter ml blive
udbetalt og Indsamling af SEggene

Herre- og Damecykler udsælges
nedsatte Priser.
a

þÿ þÿ

Opvisningen Val forMedlemmerne.
Vcstyrelsen.

/Ura-Mararinc.
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Skyttekreds
Nb by.

VSymnaftikoPvisning NutaarSdag Kl. o af Karle og Drenge. Efter

eller

i Kallundborg.

December 1904.

sil le

fineste Mejerismør

H. P Larfrn.

67

faa foler jeg abr'olut intet Airivar tvnge mig. Jeg
maa nu alvorlig bede Tem tale rent ud.
forstaal Dem virkelig ikke. Finder De detet
þÿ Jeg
da ikke anstødeligt, at De hjemme opretholder
For hold. som Alverden taler aabenl om; etr. siorholky der vækker en saa meget pinligere pligt,
som del synes al blive begunstiget as Vedkommen-

des Moder og Broder."
þÿ Aa!"raabte Klemens overraflet.
man er ganske vist vant til »u til Dag«
þÿ Ja,
at lukke et Oje, men naar man vil gøre Regning
da ikke sætte
paa denne Hensyntagen, bor man
fluider man
Visse
Henivn
Sagen paa Spidsen.
under alle Omstændigheder de Mennefler, med

hrem man staar i Berøring."
Der siger De et sandt Ord." indflød >iiemen«
del Henfyn
oprørt. þÿ FremforAll flat man vise

straks at laane Ore til vndflabSjuld Sladder.
Hr Baron. Jeg erklærer hele denne Paastand
bvr«
for en elendig Løgn. en infam Fornærmelse,Det er
til
Ansvar.
Ophavsmand jeg vil drage
den rammer en

ikke

tillige en selg

Person,

Fornærmelse,

der ikke er i

da

Stand til paa en virksom

Maade at forsvare sig. Og endnu ?t : den Dame,
bliver draget
(om derved paa en saadan Maade

ind i

er Deres Forvalters Søster,"
i en ringeagtende Tone
Baronen
bemærkede
þÿ MinForvalter og personlige Vens moster."
svarede Klemens flarpt. þÿ Ganflevist herfler her
i vore Kref« endnu d«n mærkelig« Anskuelse, at

þÿ Undskyld,det

