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Horlens Folkeblad.
Kim cest'lle« ho« «os»>» rllrr pi»«

Madet« Kantor. S>-»delgade Rr. 4?.

lidgivet af rn Jorcning. Nrdigtrel af Kr. Dltscn (ansvarlig) og Jorg. Andersen

Freoagen den 3. November I »05. Hoflrr v'.ed Pnftpenye 1% gre ' Post.
kredsen o# 203 s? re udenfor samme

Søn anden Gang den Dag. da han og
hun u sbis i Troen paa den samme Frelser.
Saalede« fik Monika fin Eøn Augustin anden
Gang, da han kom hjem fra Vildfarelsernes
Land. og de sad med hinanden i Haandcn
og saa ud over det blaa Middelhav, der
farvede« rødt af den nedgaaende Sol, og
talte om, hvor herligt det er, naar Menne-
flesjæ'.en saalede« ovrrstraales af NaadenS
Sol.

Og enhver troende Mod?r vil fige, at
det er den største Glæde, hun kan saa as fin
Son her paa Jorden, naar hun ser, at han
lever i fin Daabs Tro.

Men endnu en Gang fluide E-iken i Nain
faa fin Son, nemlig i Opstandelsen til evigt
L>v. Da flulde hun faa ham t r e d i e
Gang, og det flulde blive den største
Glæde, ikke blot fordi hun da flulde eje ham
evigt, uden Skilsmisse, men ogsoa fordi hun
flulde eje ham helt, saa intet ondt Ord og
ingen MtSsorstaaelse fluide stille dem ad.

Og saalede« flal enhaer troende Moder
faa fin troende Son tredie Gang til evig og
hel Ejendom, þÿ ��a�sGuds Naade og til Guds
ZEre".

Men dette gælder ikke blot Moder oz
Son: det gælder alle Menneflbr.

Det gælder Mand og Hustru De fik
hinanden forste Gang, da de fandt hinanden
i menneskelig Kærlighed. De fik hinanden
anden Gang, den Gang de modles i fælles
Bon og Bekendelse. Og de flal saa hinan-
den tredie Gang i þÿ ��L�a�n�d�e�t�,hvor aldrig med
Sorg igen fra Sjælene Sjælene vige".

Det gælder Husbond og Tyende. De
fik hinanden forste Gang d?n Dag, da Man-
den fæstede Karlen. Men lykkeligt vilde det
være, om de kunde faa hinanden anden
Gang i fælles Tro. Da vi'.de det fle, som
Pau'us flriver til Ftlemon, at tidligere var
OnefimoS ham en unyttig Træl, men nu
flulde han være ham en kær Broder. Om
dette kunde fle ret ofte mellem Husbond og
Tyende, saa vilde M nok være den aller-
bedste þÿ ��R�e�v�l�f�i�o�naf Tvendeloven". Og saa
vilde de faa hinanden tredte Gang.

Det gælder Ven og Ven, Nabo og Nabo
o. s. v.

Derfor er vor Tro delt i tre Led. Naar
Moderen faar fin Ssn forste Gang, er det
under den forste Artikels Tegn, anden Gang
er det i Kraft af den andc.a Artikel« Ind.
hold, og Haabet om den tredie Gang op-
holdes ved HelligaandenS Virkning.

Rang og Stand, besteg tidligere Finan«u,i.
nister. Prof.

stvtlliam ?charli«>
Talerstolen og begyndte saalede«:

Det hænder maafle ikke saa sjældent, naar
der rejse« et Mindesmærke for en fortjent
Mand, ar den Daad, han udførte, den Liv«,
gærning, for hvilken han ære«, allerede er
gaaet store Dele af Befolkningen af Minde
Hvorfor staar han« Buste eller Statue her?
Der er ingen Grund til at frygte for, at ret
mange stal sporge saaledcS i Dag, naar vi
a florer Carl Frederik Tietgen«
Statue. Thi hans Navn er saa velkendt her
i den By, hvor han i 40 Aar levede og
virk.de; han« Virksomhed strakte fig saalede«
ud over det hele Land, han« Livsgærntng
staar endnu saa frist og levende for Er!n»
bringen, at man maafle snarere kunde sporge:
Ec der egentlig nogen Grund til at rejse en
Mtndestotte for Tietgen for at paaminde om,
hvad han har udrettet?

Kan vi daglig se denne vor Bys nu saa
vidt spredte Dele sammenknyUede ved et
fortrinligt Sporvejsnet, der hurtigt og be-
kvemt befordrer mere end halvhundrede
Millioner Passagerer om Aaret, uden at
minde«, at det var under Tietgens mange-
aartge Ledelse, at Hovedstammen og det
egentlige Grundlag for dette viglige Sam-
særdselsmtddel udviklede« og voxede fig stort?
Kan vi gaa ned til Havnen og se den store
Skare as loSlende og ladende Dampflioe, se
dem i stolt Række vaa ud gennem Sundet
for at spredes til alle Landes større Havm-
stæb?r uden at tænke paa, at det var Tietgen,
der stable dette Dampflibsseiflab med deis i
Forhold iil Landets Størrelse mægtige Han-
delsflaade? Kunde vi, medens Krigen rasede i
det sjærne Osten, og vi alle med spændt Op-
mærksomhed fulgte dette vældige Kampdrama
og Dag for Dag modtog Budflab om selve
Dagens Begivenheder, undgaa at tænke paa,
at det var Tietgens Storværk, som vi
kunde takke for, at dette var blevet o« mu igtþÿ �undgaa at tænke paa, hvad denne By
flylder ham, som har gjort den til Midtpunkt
i det storartede Anlæg, der sammenknytter
ilke blot Lande, men Verdensdele? Kan den,som kommer sejlende gennem Sundet ind til
Hovedstaden og modtager den forste Hilsen
og det børste Indtryk af Byen fra den mæg-
tige Kuopel, der rejser fig højt vp over dens
Tage som en SkonhedSaabenbarirg midt i
al Hverdagslivets Tummel og Travlhed,
undlade at tænke pua, at det var Tietgen,
hvis rast'ose Aand og kirkelige Interesse om-
flabte den aarhundredgamle Ruin, som Ene-
vælden ikk? havde mægtet at fuldføre, til en
prægtig Kirke, og hvis stoiflaaede og offer-
villig? Llmensans gav de rig? Midler, som
dens Fuld srcise krævede? Skulde det virkelig
tcete nødvendigt at rejse et Mindesmærke
for at fæstne Erindringen om eu LivLgær-
»ing, der har kat fig saa iøjnefaldende Spor
og efterladt fig saa store Resultater, þÿ �rn
LtoS.aærnina. si m endda har »halt fig over
langt flere Omraadcr end oe her amyvede?

Skulde deite Sxorgsmaa! utøde o«, vil
vi dertil svare: Vi har heller ikke rejst den
Statue, de? nu flak aflsres, fordi vi frygtede
for, at Tietuev ellers flulde glemme«. Men
vi har rejst den þÿ �i første Linje fordi vi
følte Trang ti' a! vise. at vi er o« fuldt be.
vidst?, i hvor flor Taknemlighedsgæld vi,som hel? vort Samfund, staar til TietgenDette Vidnesbyrd skylder Samtiden fig selv
at cflrgg? over soc E. lertiden.

Men dernæst vi! vi figc: Det er ikte
i.:etg?ns fornævnte og mange andre Værker,soin vi med denne S'atue vil btinre t Erin-
dring. þÿ �de bringer fig nok s-lv i E-indring
gennem lange Tider! þÿ �mea det er den
Personlighe b, som stod bag ved disseVærker, hvorom vi vil søe at beva:e Min-
det, fordi ri Mennefl r har saa kort en
Hukommelse om de Sttl.'e'ser, som har fæ.--dede« iblandt os, meu som vi nu i!ke mere

trænge« der lige saa fuldt som i HæreneS
Kampe mod hinanden til Mænd, der forstaar
at lede, til myndige og maalbevidfte Felt-
herrer.

En saadan bavde vi d>n Lykke at finde
i Tietgen, den Gang da de trange T der
kom over Landet, da Tvivl og Frygt sor
Fremtiden lagde fin kolde Haand paa o«.
Han var jutt Manden med det store Over-
blik, den samlende og orbnende 2Eone, den
forunderlige Blanking as sorfigtlg Beregning
og ubetvingeligt Mod. Han forstod somsaa den Kunst: at samle Købmandsstaren ttl
Erobrings ogt i det sjærne som til Værn sor
det en Gang vundne. Idet han selv gik
forrest i Striden, forstod han at opildne fine
Mænd þÿ �og ej alene at sejre, men cgsaa
at forfølge fine Sejre.

Intet Under da. at Erindringen om ham
leoer blandt o«, der har kæmpet under hans
Bonner. þÿ �Held Estertiden, om hans Minde
gennem Monumentet kan bevares fristt og
usvækket t de kommende D.ge!

Behøver jeg at tilføje, at Gaven er oS
dobbelt kær, fordi man har villet rejse Sta-
tuen paa vor egen Grund, paa selve den
ejendommelige Rampe, der fører op til den
danfle Handels Palads þÿ �Christian den
fjerdes ærværdige Bss. Her var jo Ste-
det, hvor alle Traadene i Tietgens vidtsor-
grenede Virksomhed lob sammen, hvor honS
daglige Gang gik, hvor hans Liv og Gær-
ning laa. Her i denne Bygning, i denne
Sal, har vi set ham færdes iblandt os Dag
ud og Dag ind, og heroppe er det netop, at
van« store Exempel flal ægge og spore til
Efterligning og E terfølgelse. Derfor er vi
glade over, at det manende Syn as hans
Mindesmærke skal møde os paa Hp rdagensGang op til vor Gærning ved at stille oS
Ansigt til Anfigt med dette Personliggørel-sens Symbol paa Kobmandssnille og Fædre-landsfind i en cg samme Støbning.

T'l Honnørmarchens Toner begav For-
samlingen fig nu ud paa Børsrampen, om-
k-ing hviiken der var samlet en betydelig
Menneflemængde.

þÿ ��L�a�dDækket falde !" sagde Hr. Adolph,
og i samme Nu stod den bekendte Sk-kk-Is-
der. som han færdedes til daglig Brug paa
Borscn, med Silkehatten paa Hovedet oz
det bestemte Udtryk i Anfigtet. Paa Granit-
sokkelen staar kun Ordet Tietgen.

Meden« alle blottede Hovederne, udtalte
Hr. Adoph: þÿ ��F�o�r�t�i�d�e�nejer hans Gærning,
Nutiden Frugterne hoster, Fremtid vil ære
hans Minde! Lad os forene oS i et Leve
for Tietg ns Mi, de!"

E ter at Hurraerne var hendød-, udbrag-
tes eådnu et Leve for Kongen, og dermed
var Højtideligheden til Ende.

De to Karle blev hurtigst muligt kørt ttl
Hospitalet. Her viste det stg, at den ene havde
faaet et temmelig farligt Knivstik i Ryggen, me-
dens den anden var lettere saaret i den ene
Arm Politiet har hele Dagen forgæve« efter-
søgt Banditerne.

Der har længe ulmet en Trang i Folket
ttl større KundflabSerhværoelse i dentzGøa
modtagelige Barnealder. Den Trang hor
faaet fit Udtryk i Almenflo'elooen, som fore-
lagde« Rigsdagen af Venstremtnisteriet cg
vedtoges. Mellemskolens Opgave er den þÿ �
stuer Pr os. Gettz, og hins Ord er lige saa
godt som et ministerielt þÿ �at staffe Børnene
en højere Almenuddanitelse, end den almin«
dUige Folkeflole kan give. Den fluide altsaa
blive en højere Folkeskole.

Det er mig ester den Storm, der rejste
fig med min Fortolkning ai Loven, en Til,
sredSstillelse, at den nu har faaet fuld Be-
kræstelse. saa at enhver Indvending imod den
cr flaaet til Jorden.

Nu maa Angrebene ntte fig mod Mel.
lemflolen selv. Og man maa køre op med
smaat og stort Skyts imod den. Den er sødt
ud af Folket« OplySningStrang ; den er ung
og ligskraftlg, Blodet ruller sundt og fristt i
den« Aarer. þÿ �Den vækker vel Røre, Mod-
figelse, Harme þÿ �men den s e j rer i Krast
af fin Styrke!

40. Aara.

53 Aar siden. I et Referat fra den Tid
fortælle«: Dagen var en sand Festdag for
Uldum og den« nærmeste Omegn, og der
var mødt saa mange Mennefler, at Skole-
stuen ikke nær kunde rumme dem. Skolestuen
var Dagen forud smykket med Grønt af de
unge Piger fra Bh?n, og paa den« Vægge
hang Billeder af kongerne Frederik den 6.
og 7. samt af Holberg, som Skolen mente
at staa i Taknemlighedsgæld til paa Grund
af den tilsagte Understøttelse fra Sorø
Akademi.

Provst Vols sra Hoejsel holdt Indvielses-
talen, hvori han særlig betonede OplySnin-
gens store Værd som Grundlag for den
sande aandelige og timelige Lykke, og han
stuttede med at nedbede Gud« Bistand til,
at dette første ny Skridt maatte blive til
Velsignelse for vort Folk cg vort Fædre-
laud, saa at de unge der þÿ �paa Uldum
Hojflole þÿ �maatte faa Lejlighed til tkke alene
at erholde en Forøgelse as de Kundskaber og
Færdigheder, som de havde erhværvet i
Bernestolen, men ogsaa til at faa spredt det
Ly« over disse, der giver al Viden fin sande
og rette Betydning.

Skolen begyndte den Gang med 33 Ele-
ver, og som et ret ejendommeligt Tilfælde
kan ansøreS, at Skolen til den ny Bygning«
Indvielse i Aar ogsaa har tegnet 33 Elever.

Uldum Hojflole har hast følgende For-
standere :

RaSmuS Sørensen kun et Par Maaneder,
1849.

E. M. Rotwitt þÿ�1�8�5�1 ��1�8�7�2�.
K. Kristensen-Utost þÿ�1�8�7�2 ��1�8�7�5�.
Jesper Madfen þÿ�1�8�7�5 ��1�8�7�7�.
N. P. Stensballe þÿ�1�8�7�7 ��1�8�8�6�.
K. Videbæk þÿ�1�8�8�6 ��1�8�9�8�.
A. Rendbæk þÿ�1�8�9�8 ��1�9�0�0�.
K. Andersen þÿ�1�9�0�0 ��.

Uldum Højflole var i Vinteren þÿ�1�8�5�1 ��5�2
besøgt as 22 Elever, þÿ�1�8�5�2 ��5�3as 33 Elever,
þÿ�1�8�5�3 ��5�4ak 24, þÿ�1�8�5�4 ��5�5as 31, 1855þÿ �56
ai 29, 1856-57 as 23, 1857-58 as 32,
þÿ�1�8�5�8 ��5�9as 33, 1859-60 as 27, 1860-61
as 32, 1861-62 as 24, 1862-63 as 54,
1863-64 as 17, þÿ�1�8�6�4 ��6�5as 16, 1865 -66
as 65, 1866-67,af 18, þÿ�1�8�6�7 ��6�8af 18, 1868
-69 a| 24, þÿ�1�8�6�9 ��7�0as 18. 1870-71 as 20.
þÿ�1�8�7�1 ��7�2af 20.

Antallet at de Elever, der be'øgte Sko-
len under d; senere Forstandere, er mig ube-
kendt.

HeSselballe, den 2. Novbr. 1905.
K. Kristensen.

Læge Viggo Lund
(Mave os Tarmsygdomme)

trætl>« atter dem 6. Movbr.

Massii-«' ? Nnilv
amt eVl- - BlhanJ1'n£r tor Nerve- og
Leddo-U-t 47,21'

4a«Irea »fjeneni Klinik,
tti stodamsgade 9, Horsens.

Kijkop Clanfrng fatorl.
Den gamle Biflop i Aarhu« har i F.

Aarh. AmtStid. til AarhuS Stift« Præster,
Lærere og Menigheder udsendt følgende
Skrinelse:

Da jeg for 21 Aar siden blev kaldet til
Biflop over Aarhus Stift, modtog jeg denne
Kaldelse med Frimodighed og Glæde, og dog
var denne ikke ublandet, naar jeg tænkte over,
hvorvidt jeg med de LEoner, der var mig
tildelte, vilde være i Stand til at fyldestgøre
de Krav, som vilde blive stillede ttl mig i
det betroede Embede. Hertil knyttede fig
ozsaa Hensynet til de stærke poltiifle Bryd«
ninger, som var trængte altid dybere ned i
alle Samfundsklasser og truede med at ville
lægge øde de mange kristelig vakte Kræfter
i vort Folk.

Disse Betænkeligheder svandt dog, alt som
de hæslige Lidenskaber veg Pladsen for større
Brstndighed, og da jeg, efter først at have
aflagt Frelsen« Vidnesbyrd for Menigheden
i den højtidsfulde Domkirke, tog ud paa
Landet sor at visitere Kirker og Skoler,
voxede Frimodigheden; thi i Reglen mødte«
jeg af megen Venlighed baade i Præftegaar
den? og i Skolerne, ligesom jeg ogsaa maatte
være glad ved at være bleven Biflop paa
en Tid, da Menighederne stokkedes om Gud«
Ord, og Lovprisningen lød med fuldtonende
Rost.

Saa har jeg da fuldt op at takke Gud
for, ikke mindst for mit solbefltnnede Hjem;
mangen glædelig Slund er oplevet her; men
tunge Skyer er ogsaa dragne hen over det,
og selv er jeg bleven prøvet as alvorlige
Sygdomme. Det er derfor, at jeg har ment,
Tiden er kommen, da jeg maatte fratræde
min dyrebare EmbedSgærning, i hvilken jeg
har følt, at særlig Vifiiatserne ikke paa fyl
destgørende Maade kunde varetages af mig,
men at en hngre, frifl Kraft maatte træde
ttl. Uforglemmelige er de Minder, som i
denne Time stiger frem sor mig om Rejserne
i Stiftet« stcmningsrige Egne, Minder om
Præster og Lærere og Menigheder, hos
hvem jeg oste har folt mig hjemme, fordi
Buds Aand bandt o« sammen.

Et ec der dog, som oste har bedrøvet
mig. at der i vort lille, i Forvejen saa lem-
læstede Land ikke findes større Fasthed,
stærkere Sammenhold mellem dem, som er
kaldede til at forkynde Frelsen« Eoangrlium,
men at Mangelen paa Fordragelighed idelig
kommer til Orde fra de forflellize Kirkeløfte,
skønt v! alle tjener samme Herre og Mester;
dette styrker all-rm'nst Menighedslivet, men
fjæcner Folket, Læg og Lærd fra Kirke og
Kristentro og giver Mennestene den Fore-
stilling, at Kristendommen dog kun er Ord
og Fraser, iite Liv og Sandhed Og et Suk
er der, som stadig har lrængt fig frem ho«
mig. og det er Sukket over, at de, der som
Folkets Talsmænd fører Ordet, hvad enten
det nu er paa Tinge eller ved Forsamlinger,sra Prædikestol; eller Katedre, helt oste er
ned'unkne i Blødagtighed eller saa kuede af
den offentlige Mening, at de glemmer dere«
Forpligtelse, som er at hsjne Folket? Mani
ved at minde det om Danma kt Livøsag og
anspore Menmflene til i Handling at værge
vort Land cg værne om ModerSmaalet, sor
hvis Hævdelse og Bevarelse de? daglig kæm
pes hinsides Aaen.

Mtb Klagemaal vil jeg dog ikke flutte-
Denil er mit Hjærte for fuldt as Taknem
lighed, baade til Gud sor al den Kærlighed
og Naade, han har forundt mig, cg til Men
nefler for ol deres Overbærenhed med mine
Fejl og SUodeligh.der. Men haabe vil jeg
Paa en lysere Fremtid for Kirke og Skole,sor vor evangelifl luiherfle Folkekirke, at den.
stedt i stor Vaande ved mange hudfle An-
greb, maa rejse fig cg hævde fin 8E:e og
Anseelse, og for Skolin, at den maavtse sta
stg alle de falsk- Fremtidsbilleder, som holdeS
frem for den; ønfle vil jeg, at Kristi Eoan
geiium, dybt tilegnet af fine Forkyndere, maa
drage altid flere as fine vildledte og for
komne i vort Folk tilbage under fin fnisende
og forløsende Paavirkning; bede vil jeg. for
mig selv og for alle. som hvis Biflop jeg
har virket med de LEoner, der blev mig
givne, at di alle fra dette UdlændighedSland,
hvor alt kun er Stykværk, maa tndgaa i
Fuldendelsens Rige og dér opnaa en salig
Opstandelse med Befluelsen as Gud Faders
evige Herlighed.

Og hermed mit Farvel med kærlig Hil-sen til StistetS samtlige Præster, Lærere og
Menigheder.

AarhuS Bispegaard. i Oktober 1905.
Ur. Johannes Clausen.

Horsens Folkeblad
t s:er tor November og Do«, »mber Maaneder

1 Kr.
tråden Postafgiiten, aaar det bestilles paa
bladets Kentor. Abomnenter, som bestil-
ler Bladet gennem Postvæsenet, maa be-
tale for hele Kvartalet ; men de kan laa 50
Or. godtgjort, naar Postvæsenets Kvittering
forevises paa Bladets Konlor.

»

Der er i Hr. Hedeagers Ord mange ud,
mærkede Tanker ; men Hr. H. aner ikke, at
de netop er M llemflolens og altsaa rgkaa
mine. þÿ ��D�e�nLuft, der er fyldt med Jnter-eiser, er spiresvanger for aandeiig Vært."
De Ord staar som Mo.to over Mcllemflolen«
Arbejde. Vi, Mellemflolens Lærere, kan ogflal lægge Vægten paa en praktifl uddan-
nende og virkelig sjælelig udviklende Under-
visning.

I g har allerede givet en lill; Forestil,
ling om, hvordan Undervisningen i Natur-
sagene former fig. I mundtlig Danfl s. Er.
læggeS Hovedvægten paa Oplæsning, Lite-
ratur og Taleøvelser. Vi begynder med, at
Børnene forbereder fig hjemme paa en lille
Fortælling eller lign., som de saa fortæller
igen i KlaSsen fra Katederet ; l'dt ester liot
gaar vi ooer t'l ligefremme Foredrag. Der
blev forrige Skoleaar fra Jul holdt ca 30
KlaSsetoredrag, det længste paa 35 Min,
adflilltge paa ca. 20 Min , historifle, etno
grafiske og naturhistoriske. Og den Dag er
vel tkke »jærn, da vi kalder alle Klassernesammen sor at høre paa det første Skolefore
drag.

I al Undervisningen gennemføres samme
Princip, der lægges a'gsrende Vægt paa
det, der kan blive af praktifl Belydning for
Barnet, og det gamle døde Eramensterper
er banlyst.

O O
O

þÿ ��R�e�a�l�f�l�o�l�e�n�"kunde blive Egnens þÿ ��K�i�a�f�t
station." Ja, det ønfler jeg. d-n maatte
blive. Ikke en Kraftstation for voxne, men
for den opvoxende Slægt, Børnene ; thi
Skolen er og bliver en Børne- og ikke en
Højskole, og i samme G ad som vi flipperBørnene sor andre Interesser, i samme Grad
od lægges Skolen.

Der afholdes Foredrag hver 14. Dagforuden de talrige cpWende og kristelige
Foredrag ved de større Moder. Der er en
livskraftig Ungdomsforening med Sammen-
komster og udmærkede Foredrag, der fortjenerstor Tilflytning ; der er 2 FcrsamIingSsa'e,
og kun en Mils Vej borte ligger en as de
mest k- ndte Hsjflolcr. J g tror, at de voxrehar mete end nok. om der flal þÿ ��f�o�r�d�ø�j�e�s�"i
Ro. En teknifl Skole har været wnøol uden
Held. Ligesaa Aftenflole.

Og iaa flulde vi have et Monstrum as
Universitet, Hojstole. teknifl Skole, almindlixoa udvidet Aftenflole, KursuSflole, Real-,Mellem- og Forberedelsesflole þÿ �og hvorforikke Landbrugt-, Havebrugs-, Husmands- oa
Malkeflole ? - Nej Tak !

Vi har foreløvig nok i Børnene og Ele-
verne til Realexamen. Dem vier vi al vor
Krast, de lægger mldt Befl g paa den. Dem
galder vore Tanker først og fidst, sor d res
Skyld ctrbe.dr vi med Glæde vore þÿ�8 ��1�0
Timer dagttg i Solen og med Soiearbejd t
og sor lem uddanner vi o« i vor knapt ttl-
tnaalte Fritid. Alt gør vi, sor at Skolen
kun blive dem kær. og for ai de en Gangnaar de staar paa egne Ban, kan se med
Glæde og Tak ti. bage ;aa os.

Men ogkaa vi vil have Lov til ot væ?e
Menneflec og :kke PakceSler. S. K.

udstjenefikr og Moder
Søndag den S. Novbr.

(20. Søndag efter Trinitatis.)

Vor frelsers Kirke.
Kl. 10 (Skriftemaal 9' »): Pastor Christensen.
Kl. I : BornegudStsenefte.
Kb 2' » Pastor Christensen.
Kl. 3 , Barnedaab.

Pastor Christensen har Ugetjenesten.
»klosterkirke«.

K lu (Sftirlemacil 91,«): Pastor Seidelin.
Hl 1 1 1 s : Barnedaab.
Jfl- 11 BørnegudS'jenefte. Pastor Seidelin.
Ri. o (Skr.ftemaal 4l «): Pastor TomaSson.

Hospitalet.
Kl. 10: Pastor TomaSson.

Pastor Seidelin har Ugetjenesten.
Klosterkirke«.

lortdag Kl. 8: Bibellæsning. Pastor Seidelin.

U-i»domsfore»i>ge».
TirSdag Kl 8' StefanShj-mmet: Diskus-

sionsmøde for unge Mænd. LEmne:
Hvorledes maa et Kristenmenneste stille
fig til Fagforeningsbevægelseu? Indledesas Vænermestcr Lund.

OnSSag Kl. 81 4 i Haandrærkerforeningen :
Lp'.æScinz as P. A. Rosenberg.

Ete?a»Si-jemWZt.
Løndag Kl. 1: Bornrgudtlj neste. Kl 2:

Forhandlingsmode i.Bort Ansvar", indl.as Pastor Broe). Kl 3'. , : Pastor Malling.Kl. 7 : Offentligt Mode for unge.
Torsdag Kl. 8 : Pastor Olesen taler.

K F. U. K.
Tirsdag Kl. 81/: MissionSaslen (MedlemS.

optagelse).
Fiedag Kl. 8V»: Bibellime.

«, a i9lH Kirk«.
Kl. 8: eitHe MeSse.
ftl. 10: Højmesse med Præbtlen.
Jtl 6: Aftenandagt med Prædiken.

Meiovlstkapellet Æaltæ.
Bimmelstastet 8.

Forui. K!. 9V» Bonnemsde.
Estnm. Kl 1", Søndagsskole.
Aften Kl. 7V» Pastor Nielsen.
Torsdag Kl. 8 Bonnemode.
Fredag Kl. 8 Mede for unge.

I sWWiMsMklhaill.
SøsfeagStaaiet

as
K. Bjerre.

Da JesuS havde vækket Enken.S Sen til
Live ved Nain« Port, gav han ham tilbageul hans Moder, som Te;teu udtrykker detsaa kort og fyndigt: Han gav han« Moder
ham.

En Gang s«? havde hun faa?t ham. Da
han blev fedt, har han« Moder som troende
Jødinde sikkert sagt: þÿ ��H�e�r�r�e�nhar givet migham."

Hvad er et Menneske? þÿ �Paa dette
Cporgtmaal svarer den gudløse Videnflab:þÿ ��E�tMenneske er et Produkt af Arv og Op-dragelse þÿ �et Produkt as de Anlæg og Til-

h-der, han arver efter fine Forældre
med« C0 0f fcen Påvirkning, han
bvii\tæQnbt pne Omgivelser." Altsaa,
ældre e« -agtige For-
i!« f«! " op blandt tyvagtige Menne-
l"it blive en Tyv. En vel-

saalede« - 1" t aanl)et har udtrykt dette
« bnfle simpelt etProdukt as givne Forhold "

iY fojfcf bzz i faa fott Tid blomstreren ry þÿ ¬lægt frem. som ikke selv ha? faaet
noget personligt J.id'ryk as Tietgen Ogdet er vort Onfl? og Haab, at denne Statue
netop for de ny, kremvoxende Slægter, somi der-s daglige Fælden kommer forbi, maa

Ul at tag? denne Mand til Forb.ll dei deres A rken.
M n, vir man fige. hvor mrngc þÿ �eller

rettere: hvor saa iblandt 04 þÿ �tzar a?
turen foart de Ypperlige SE.ner, som gjord-vum til, hvad han var: denne fjæ'dne Fonetiino; ot prakufl Ean« og R:gdom paa Ideer,>om fik ham til baad- klart at se. hvad Tiden
fxa i. Ul, og tillige at u fi .de. hvor-ledrS denne Trang fluide afhjælpes, þÿ �dennerøane ttl at udtænke t én alle sine Enkelt-bit fur A Uceart. þÿ �biltc
skarpe Buk i Vaig-t af de Meoarb-jderc.som flu.de fore den ud i Livtt, þÿ �denne
vidunderlige Hukommels?, som satte ham i
Stand til ot omfat e all: E..k lth?der i d?
wangfold-ge og forfl lliartcde Foretagender,
'4 Led flabte. og t hvertgivet Ofeblik hrve dem paa rede Hrand!
» ?»' . Uld.Sse þÿ �at stille ham op som et
Forbillede til E t-rstgntng i alt dette vilde
bæce urimeligt. Men det er heller ttte dikfeE ievflab-r, som vi opmidre? ttl at etterl'gne;men derimod den Karakterens Fasthed, den
krattige, uimodstaaelige Vilje, den utrætteligeFttd og Arbejdsomhed, som satte ham i
Stand til at gennemføre fine vidtrækk.nd-
P'aner og ,kk? hvile, for Maalet var naaet.
Seivsølgelig havde Tietgen fine Fej! - hvilketMennefl? har ikke dem? þÿ �og de saldermaafle stærkest i Oznene hos store Person,
ttgeder; men vi tor dog pas ham anvende
DtgterenS bekendte Ord: þÿ ��T�a�gham i et ogalt þÿ �han var en Man d!" Og naar i der

fnea fattig paa store, frem.
ragende Personligheder til at udfylde de mere
fremfludte Stillinger, saa føler særlig vi i
vort bløde og milde Folk kun altfor 'ofteSavurt af Personligheder med en fast Ka
rakter, en mandig Bestemthed, en kraftig
Vilje og þÿ �fremfor alt þÿ �med Mod til at
tage et Ansvar paa fig. Det var særlig disse
Egenflaber. som gjorde Tietgen til den Mand,som vort Land netop i den Tid trængte til.þÿ �þÿ �Prof. Schilling mindede derefterom Ticig-ns Virksomhed gennem Oprettelsenaf Privatbanken, der blev en Støtte for
mange, store Aktieselflaber. Alen, de 14 store
Srlstober, som han var Stifter eller Med-
stifter af, repræsenterer nu en Kopital af160 M'.ll. Kr. Han fluttcde med at udtale
Haabet om. at der altid i vor Midte oz
særlig paa de fremstudte Pladser maatte fin-d?« Mænd, som har Vilje og Mod til at
arbejde for Fædrelandets Vel og ttl at fikcedet« Folk en smuk. fri og selvstændig Pladsi Nationerne« Række.

Derpaa overgav Prof. Schrrling Statuen
til GrcSserersoctetetet, hvis Formand,

EtatSraad Adolph,
takkede for Monumentet, idet han bl. a. ud-
talte :

J.atet kunde være o« kærere end at mod-
tage et synligt Minde om den Mand, dervar den ypperste iblandt o«, den Mand, hvemvt saa op til og betragtede som vor Høvding,vor Feltherre. Jeg bruger udlrykkdl'g Beteg-nelsen Feltherre: i det moderne Forretnings-liv, der staar under Konkurrencekampen« Tegn,

Japans Medicinforbrug
i krigen.

Et lagevidenflabeligt Tidsskrift i London
bringer en Opgorclse over, hvor store Kvanta
Lågemidler Japanerne i Lobet af Krigen har
indkobt i England.

Listen omfatter bl. a. 4000 Pd. Antifebrin,2700 Pd. Antipyrin, 20.000 Pd. Borsvre
34,000 Pd. WiSmut. 12.000 Pd. Kloroform
108 Pd. Cacain, 2700 Pd. svovlsur Kinins20 000 Pd. Dower'fl Pulver mod Blodgang,7000 Pd Formaldehyd til Desinfektion. 5(X)0
Pd. Jodoform, 50,000 Pd Kreosot, 180 Pd.
Morfin, 50,000 Pd. salicylsur Soda mod Rheu-matiSme og 43.000 Alen Plaster.

Af andre uundværlige Lægemidler som Su-
blimat o. lign. havde Japan endnu tilstrækkeligtForraad fra Krigen med Kina. Flere af de
ovenfor nævnte Kvanta er i Virkeligheden langtstorre, end de ser ud til, naar man tager Hensyn
til de paagældende Lægemidlers kraftige Buknin-
ger. De 180 Pd. Morfin ser saalede? meget
beskedne ud; men man faar en Forestilling om.bvad de betyder, naar man betænker, at denne
Morfinmængde er tilstrækkelig til ai faa 0 Mil-
lioner Mennesker til ai sove.

PfltÉ og fornfk Smør Fra Låsekredsen.
bro 3 November

Vor næste tKomevie. Teaterdirektør
0 d d g. Stephensen har lejet Hon'en«
Teater sra den 11. ds. Han ventes at ville
begynd? fine Forestillinger Mandag den 13.

Paa ?s»daz maa Bunkerne holdes
aabne fra Kl. 4.

-tv Aars orret»i»4«jui»t!æum kan
t Dag fejres af Olhandlec M. Nielsen,
Nørretorv.

slvvryllup paa Torsdag: Ole C hri«s t e n ? e n og Hustru, Sonderbjerre.
12. Novbr.: Symaflmearbejder A. F r e-

d e r i k s e n og Hustru, Ny Havnegade.
Ny Navne. Ingrid Peterstn, Ged-

ved, H o r g e etter Pedersen. Murer
ff bristen Christensen. Overby. Kjær ester
Christensen. Boelsmand Christen Møller
Mortensen med Bvrn, all' af Taaning Mark,
Møller i «tedet ivr Mortensen. Gaard'
eser Niel« Peter Christensen, Vrønding,
H v i l i u m i Sædet sor Corist-nsen. Hu«>
mand Christen Pedersen, Amalie Thom ne
og Dagmar Kirstine Pederfen, Lund, Kjeld
1 Stedet sor Pedersen. Snedker Niel« Pe-
der Pedersen. Hvirring, Lærke ester Pe-
dersen.

Ardejvs.na»den fra Lund Kær, der,
s'm tidligere meddelt, havde flældt en For-
pagter ud for Svinebæst og derio? blev dømt
til enten at aflægge Ed paa ikte at have
flældt ud eller ogsaa betale en Bøde paa 15
Kr., valgte det fidste. Det vil fige, han be-
talte ikke, men þÿ ��f�v�e�d�t�e�"den as.

l?je»vr,ms,a!z. NielS Pedersen,
V:nd:ng Skov, har solgt fin Ejendom til
T h o m a« Møller smit. for en kontant
Kobesum as 2000 Kr. T I Ejendommen
horer 4 Tdr. Laud, cg Udbesætning med-
følger. Overtagelsen er flet.

Norresnedc stexaarSmarked i For-
gaars var tilført mange Kreaturer, og der
var nogenlunde god Handel, især med de
bedre Kvaliteter; navnlig var der stærk Ef-
'erspørgsel ester Køer og Kvier i Kælvestand.
Bedste Kælvekøer i November og December
kostede op til 250 Kr.. Kælvekvier ttl samme
Tid þÿ�1�4�0 ��1�7�0Kr.. fimpiere Køer þÿ�1�0�0 ��1�4�0
Kr., simplere Kvier þÿ�8�0 ��9�0Kr , gamle Køer
40þÿ �70 Kr., Aavskvter þÿ�5�0 ��7�0Kr , Slagte-
kreaturer fra 100 Kr. og opad, Slagtefaar
og Beder þÿ�2�5 ��4�5Kr., Elagtelam þÿ�1�5 ��2�0
Kr., Tillægssaar þÿ�1�8 ��2�5Kr., T'llægSlam
11 til 18-20 Kr.. alt pr. 6:1 Med Stud«
var der ikke megen Handel. As Heste var
der n 'gen Tilførsel, og der handlede« en Del
med Plage til de sædvanlige Priser.

ftøfBiMø« for A»lk-oplt,«»i«g t
Horse»S. Søndag den 5. Novbr.. Kl. 4.
i Good Te rnplar- Logen« Sal Foredrag af
Overlærer Schmidt:

Den jve»st.»orfke lUio« og de>«
QpleS»i«g.

Fri Adgang sor alle. Indgangen aabne«
Kl. 3' i, Dørene lukke« Kl. 4.i».

%ra Voer Nim Herrevs Ret. To
Drenge paa 8 og 11 Aar havde saaet fat i
dereS Fader« Gevær og var gaaet ud paa
?n BorlSmand« Mark for at flyde Krager.
Her truede de med at flyde BoelSmanden«
Smaabørn, fom forskrækkede lob hjem. Po-
litiet, som fik med Sagen at gøre, stk de to
Drenge« Fader til at love. at han fremtidig
flulde gemme fin BøSse bedre.

En værnepligtig meldte stg 6 Maaneder
or sent til Optagelse i LoegdSrullen. Det

kostede de sædvanlige 4 Kr. i Mulkt.
Gt Zoguttaab her i Egnen svarede

om Regel tkke saa overdrevent hurtigt paa
Skrivelser til det fra andre Kontorer. Til-
stdst blev det saa galt, vt der af Amtet blev
givet Raadet en bestemt Frist til at svare i,
og dersom Raadet sad denne Frist over-
hørig, var det ifaldet en Mulkt as 4 Kr. for
»ver Dag. Fristen overflrede«. Der gik 13
Dage over den fastsatte Frist, og Raadet
'varede stadigvæk iNe. Det var to sorflelltge

paa det engelske Marked.
Et as de større svenfle B'ade bragte is.þÿ ��D�a�r�.�f�lHandelstidende" sorrylig en Art.kel

om þÿ ��N�e�d�g�a�n�g�e�ni den srenfle Smor-xport
og deeS St:lling paa det engclfle Markea",hvilk-t LEmne for Tiden er Genstand for
megen Interesse i Soerrig. Bladet strtveebl. a. :

Bor Smorcxport har til T'der hast
mange Vanfle.'ighed-r at kæmpe med, men
næppe nogenfind? saa store som netop nu.
Der meddeles stadig, at det ene Mej-n efierbet andet faar sine O-drer a.mulered?, sordioe rngiNfl« Kebere kun vil have dar st Smør.
Det bedste sver.fle Smør har hidtil i heldig-sle Ti. æld? opnaaet 4 a 6 Ore under Prs-
ffr£e bt. ba"fl- Mærker, og naar deten-
gelfle Marked r.uj»? længer vil betale dbnne
Pris. begynder Sagen ct se alvorlig ud.
Artikæns Forsatter mener, at den v'gtigsteG und til det svenfle Smørs daarlige Posttion er den, at altfor meget larveligt Smor
har saart Lov at beholde det nationale
Stempel, og han gør opmærksom paa brn
©træn, hed, hvormed bn danste Lurmærke
cg alle Forsteklasses danfle Varer værnes,

Paa den anden Side hævder man, at det
er Beflyttelscstolden i Sverrig, der væsent-
lig b d-aper til, at det svenfle Smør ikke
kan konkurrere med dit danfle i England.Den svenfle Beflyttelse bevirker, del« at
de svenfle Landmænd og Smorproducenter
paa Grund af Tolden ttke kan have detsamme bill'ge Foder- og Raamateriale til
Smor som danfle Producenter, og dels ot
Smørrets Kvalitet dlinec ringere. P.m
Grund as Tolden kun billigt rutfist og finfl
Smør ikke karkarrere med tarveltgece sver.flSmør paa Hjemmemarkedet, og oe svenfleBønder fristes saalede« til at i de fig nøjemed den gammeldags tarvnte Maade at
ftemsttll- Smørret paa t Ste »t for at an-
spores iil at anstrænge fig ser at forbedreKvaliteten. Folgen heraf er, c.t det sve- fleSmør gennemgaceade er as tarvelig Knalitet
og af ringe Værdi som Exportartikel til
Verdensmarkedet.

Der forhandles for Ojcb.tkket ivrigt om,h orledes det svenfle SmorS Stilling paad t engelfle Marked kan forbedres, og Sven-
stente flal nu til at sætte fig ind i de danfleMetoder, navnlig Exporten fra Andelsmeje-r.erne. Smorproducenterne i Vestsverrig,navnlig Skaane, hævder, at dere« Smor er
fuldstændig Uge saa godt som det danfle.

Zlye Udgaver.
(Gyld. Bsgh. þÿ �Nsrd. Forlag.)

<?<«it Stla s Fortællinger Noveller.
Ben Udgave af den folkekære Forfattersmindre Arbejder, som her forelægges Gffent-

ligheden, faar fit Særpræg ved den ybxe Ud-
styrelse. 5n af vore yngre 7<unstnere, v a l d.
Andersen, har nemlig forsynet den nied
en Række karakteristifle Farvetryks-Billeder,som er hsjst originale baade i Tegning og
Farvebelægning, og som sikkert rammer vig.
Urens Forestillinger lige i Centrum; disse
fuldblodige Riddersmænd og hovmodige Adels-
damer er lige netop de Figurer, som fantasi-
fulde kæsere selv har haft for Gjne, naar de
har gennempløjet Carit Ctlars djærve For-
tidsflildringer.

Desuden er der det særegne ved Udgaven,som ialt vil omfatte ti statelige Bind, at sste
Bind leveres gratis til dem, der forpligter sig
til at købe de ni andre, som udkommer med
en Maaneds Mellemrum. Det er en ganfle
ny Afsætningsmaade, Forlaget her har fundet
paa, og den er vistnok ganfle praktifl.
He»rik Po»toppida»< smaa Romaner
fremkommer ligeledes i ny Udgaver, trykt
paa extraordinært godt Papir og i ualmindelig
fin og smagfuld Udstyrelse. Navnlig Bog-
venner, som lægger en vis vægt paa den
ydre Form, hvori en Bog fremtræder, vil føle
fig i høj Grad tiltalte af denne med virkelig
kunstnerifl Stilfuldhed udstyrede Udgave.Z

Foreløbig foreligger þÿ ��N�a�t�t�e�v�a�g�t�"og
þÿ ��D�e�ngamle Adam", som ved denne
tejlighed fremtræder henholdsvis i 2det og
5die Gplag. De vil antagelig blive stærkt
benyttede som Festgaver, hvortil de egner sig
fortræffeligt. j$. k.

Uldum Hojlkoie.
Nu, da den store ny Højflole i Uldum

flal indvies førstkommende Søndag, kan det
nok være paa fin Plads at fremdrage et og
andet af Skolens Htttorte.

Som det nok vil være bekendt for de
st ste, var det den b. kendte Skolemand R? i-
muS Sorensen, født t J.llinz den 8 Maris
1799, dcr begyndte Højskolevirksomheden i
Uldum ; han begyndte strox ester Nytaar
1849 med sø'gende Elever: Jms Knsttan
Madsen fra B-ster-Orum, død som Gaa:d-
ejer i Bindelev, Niels Peter Kristensen fra
Nyborg i Langflov Sogn, død som Præst i
Smidstrup vcd Frederic>, Søren I hns-n
fra Ildved, i mange Aar Gaardejer i Slag-
balle, senere i Hornsyld og nu boende i
Horsens, Kristen Moller Tyerkelsen, Kal-
have, dod som Gaardejer i fin Fod. by og
Sognefoged for Hornborg Sogn, Ole Hansen
fra Bjerregaard i Aale Sogn, dod 1873 som
Gaardejer i Langflov og Sogneraadsfor-
mand for Uldum Langflov Kommune, og
Elias Rosendahl sra Uldum, nu Partikulier
i fin Fødeby. Men R. Sørensens Virksom-
hed som Lærer for den konfirmerede Ung-
dom blev ikke af stor Betydning, da han
maatte standse paa Grund af Treaarskrigen.

Strox efter Krigen« Slutning 1851
traadte 11 Mænd sammen med det Formaai
at faa RaSmuS Sørensen« saa brat ajflut-
ted? Virksomhed i Uldum fortsat. Disse 11
Mænd, der fortjener at minde« af enhver
Ven af Højflolen, var: Folketingsmand,
Gaardejer Anders Hermansen af Sandvad i
Hvejsel Sogn, Kromand og Gaardejer John
Andersen, Ildved i samme Sogn, Gaardejer
Kristen Nielsen, Nyborg i Langflov Sogn,
Gaardrjer, AmtSraadsmedlem og senere
Folketingsmand Therkel Therkelsen, Kalhave,
Gaardejer Mads Jørgensen Lund, Vester-
Orum. Gaardejer Nie!« Kristensen, Nyborg,
Langflov Sogn, Gaardejer, AmtSraadsmed-
lem og Folketingsmand Jens Jørgensen,
Bjerregaard. Gaardejer Niels Poulsen, Ul.
dum, Gaardejer og Kromand Kristen Riel-
sen Eliassen Rosendahl, Uldum, Gaardejer
Han« Sørensen, Uldum, og Gaardejer Kri-
stensen Nyborg, Uldum.

Paa Anbefaling af R Sørensen antoges
E. M. Rotwitt til Lærer, og der holdte«
den første Vinter Skole i et lejet Lokale;
men allerede 1852 opførte« en Skolebygning,
der indviede« den 4. Novbr. s. A., altsaa for

3» Hl! ZT ZSb»« 111 « «»'«»»
f o9 þÿ�8�t ��b�.
t»« »eb dette alene, iaa þÿ �» mib, Ubtt l>el Keninoitafe; fan (lal dt alifaa (»titJteto og PauluS paa samme H.jde; thi deblev i begge kun, hvad de m a a t t e blive

00 Opdragelse". Dette ermemngs ost. Der bliver kun Mening i det
er fnm V' Ulføier' at Mennesket tidige
lorden" .ren PS«' "en GudStanke paa
Mennelket p. m
ban LtL R0tt b'nne Gudstanke Rum. eller

ben. saal.de« som vi ser
faaet den samme v ?Ovd
medRetteHe" ende Kvinde endnu

En Sana b b'0iv.t mig en Søn".

kln S-n ak Lene« i Nain faaetf®" stk hun ham anden

i bet hele) fl-nn.de Mest paa Baveda hunhavde været nærved at mtftc
sotbi hun saa, at den. som b hl.eSønnew, var den. som var Herre over D-den
og derfor kunde gtve hende Sønnen saalede«at hun aldrig fluide miste ham; tf tøj omhan døde, fluide han dog leve.

Saalede« faar den troende Moder fin

Tietgens Statue.
Affl-ri««feste»

foregik i G aar Middag« j pxn prægtige
Borssal, der var smykket med Blomster og
stedsegrønne Planter. I Nærheden as Taler-
stolen saa« Ministrene Alberti, Berg. Haff.
stein, Ole Hansen, Høgsbro, Enevold Søren-sen, den tidligere Kvnsejlspræfident Reebh-
Thott, Biflop Rørdam, Formændene for en
stor Del af Provinsen« HandelSforeninger.»aune fra AarhuS, Kaalund fra Koldingosv., Repræsentanter for en Mængde køben-
havnfle Korporationer samt Tietgen« Enke
og nære Slægtninge. Jøvrtgt var Salen
syldt med Damer og Herrer, som havde givet
Bidrag til M.numentet.

Kl. 12 traadte Grosserersocietetet« For«
EtetSraad Adolph, ind i Salen med Konge,
familjen: Kongen med Kronprinsesse Louise,
Kronprinsen med Prinsesse Marie. Prin«
Valdemar med Prinsesse Alexandrine samt
Prinserne Christian, Carl, Harald, Han« og
Gustav med de yngre Prinsesser.

Da velflabet havde taget Plab« efter

Frit OrMistr.
Realskole og Mellemskole.

þÿ ��R�e�a�l�f�l�o�'�æ�ner nødvendig", flger Hr.
Hedeager. ..Men den dur ikke som Børne-
stole." Fuldstændig det samme figer jegMen jeg føjer saa rigtignok til: Bi maa
imidlertid havde noget i Stedet for Realflo-
len; thi Folkeflolen er ikke nok, og der er ikke
Udfigt til, at den bliver udvidet saadan, at
den kan tilfredsstille de stedse større Krav,der stilles til Folket i Henseende til Oply«,
ning og Kundflab. Stilstand er Tilbage-
gang ; det Folk, som staar stille paa Skoe.
væSnet« Omraade, sakker ogter ud.

Realflolen som Børnestole er døende.
Den har saamænd hørt nok t fine Dage.Lad den dø t Fred !

Ligesom der af den gamle, trætte Fugl
Fønix' Afle hævede fig en forynget paa stærke
Vinger, saalede« bygge« der nu paa Ruinerne
af den gamle Realflole en nv, ungdommelig
Skole med de moderne OpdragelseStanket«
friste, lyse Skær over fig. Det er Mellem-
stolen.

Blodigt Overfald.
København, T o t 8 b a g.

Sent i Nat er i en af Lille Kongensgade?
berygtede Smaadeværtninger forivet et Overfald,som har faaet ret alvorlige Følger for et Par
stikkelige Karle fra Landet. De paagældende,som var komne til Byen samme Dag for at søge
PladS, traf ud paa Natlen et Par Bøller t den
nævnte Gade og gav dem efter dere? Anmodning
nogle Smaapenge ttl Nattelogi. Men Bøllerne
var ikke tilfredse med, hvad de havde faaet, og
forlangte truende flere Penge. Karlene søgte ned
t en BeværtningSkælder; men Bøllerne fulgteefter dem og tilføjede dem flere Knivstik, hvor-
efter de undløb.

N? -'.7

orlore« skildpadde faa« bo Johs.
WottUrbi Gule. 245 32



tfekendtvøretse ?.

Dødsfald.

i-
Bor kære lille Martha døde i Dag.

1 Aar 9 Maaneder gl.
Korr.ina, den 3l. Oktober 1905.

Tophia og Laurs Laurle«.
Begravelsen foregaar Søndagen den 5.

Novbr.. Kl. II. sra Hjemmet. 255.8

Koilgrvalgtt i Norge.
Der agitere».

Den norfle Regering har i Gaar udsendt
en Proklamaton til det norfle Folk, hvori
det indtrængende henstillis til det ved Folke-
afstemningen at flulte fig ttl Stortinget« og
Regeringens Standpunkt. Det hævde«, at i
Nutiden« folkestyrende Samsund betyder
Formerne Kongedømme eller Republik lidet
og beviser intet m. H. t. Selvstyret« Om-
fang. Og Norges bedste Venner blandt Ev-
ropas Statsmænd har tilraadet at bevare
Kongedømmet. Landet bør ikke spilde fin
Kraft i en oprivende Forfatningskamp, men
samles om at øge Norges aandelige og øko-
nomifle Krast paa Grundloven« og Forfat-
ningens Grund.

DeSuden er der baade t Hovedstaden og
Provinserne udstedt Opraab om at stemme
Ja. Og en Række kendte Mænd, deribladt
Bjørnson og N a n s e n, flal t de nær-
meste Dage holde Foredrag.

Men heller ikke Republikanerne ligger
pra den lade Side. De har udstedt et Op-
raab ttl det norfle Folk til Fordel sor Re-
publiken, underskrevet af 200 Navne, blandt
hvilke Blehr, Gunnar Knudsen,
K o n w, Statsminister Steen, Amtmand
U l l m a n n m. fl, I Kristiania vil G u n-
nar Heiberg tale for Republik.

Kristiania Venstres Hovedbestyrelse har
vedtaget intet at foretage i Anledning af
Folkeafstemningen ; 12 af 43 Medlemmer
skul ved den« Møde have stemt for Re-
publik.

Eki«b og Huder.
København, d. 2. Novbr.

(H. C. Jensen & Søn, Saxogade 63þÿ �69.)
Saltede Huder uden Horn og Hale 38

þÿ ��3�9Ore pr. Pd. Do. Fedeflind, Provins-
flagtning, þÿ�4�3 ��5�0Ore pr. Pd. Do. Heste-
huder med Hale og Manke þÿ�1�5 ��1�6Kr.
pr. Stk. Tørrede, sjæll., spilede Kalveflind
þÿ�3�7 ��3�8Kr. pr. Dg. Tørrede, spilede og
uspilede, jyfle Kalveflind þÿ�3�7 ��3�8Kr. pr.
Dg. Lamme-, Mellem- og Faareskind þÿ �
Kr. pr. Dg. Ny Loduld þÿ �Kr. pr. Pd.
Uldflind þÿ �Kr. pr. Pd. Lommeuld þÿ �
Kr. pr. Dg.

Hamborg Tmormarked.
(De forenede Smørhandleres Noterings

kommission).
Hamborg, 3. Nov mber.

1. Sort: Tilført þÿ �Dritler, Gennem-
snitspris þÿ�1�2�3 ��1�2�8Mark.

2. Sort: Tilført þÿ �Dritler, Gennem-
nitspris þÿ�1�0�8 ��1�1�5Mark.

Tendensen fast.

Hamborg, 3. Novbr.
Kaffemarkebet. Tendensen rolig.
Kaffe pr. Decbr. 37, 2S pr Mart« 37,75

Pr. Maj 38,60 pr. Septbr. 38,75. Omsæt-
ning 2500.

+
Det bekendtgøre« for Slægt og Venner, at

Murer Stiels Jørge»se«,
er asgaaet ved Døden. 71 Aar gi. 256,35

Begravelsen foregaar fra Søren Jensen«
Gaard i Baadstrup Tirsdag den 7. Novbr.
1905, Kl. 11.

At min kære Hustru,
Tøriae Jrnføa,er aigaaet ved Døden, 68 »ar gl.. bekendt-

gøres herved sor Slægt og Venner.
Aastrup, Gramrode. d. 1. Novbr 1905.

Paa egne. Søn« og Svigerdatter« Vegne:
Je»« Jensen.

Marem Jeuse«. Zeus Jørgen jensen
Begravelsen foregaar Tirsdag den 7

Novbr., Kl. 12, fra Hjemmet. 257,4
JL

At min kære Hustru,
Ane Bofte jensen, s. Mikkelsen.

er asgaaet ved en blid og rolig Død, 84
Aar gml , bekendtgøres sor Slæzt og
Venner. 257,37

Neder- Vrigsted, den 2. November 1905.
Niels jensen.

Begravelsen foregaar, om Gud vil, Tor«-
dagen den 9. Novbr., Kl. 12. sra Hjemmet.
De, der vil Følge, er hjærtelig velkomne.

Min kære Hustru,
Birgitte Marie Larsen, s. Petersen,

er i Dag asgaaet ved Døden.
Horsen«, d. 2. Novbr. 1905.

257,27 L. Larsen, Tørringbud.
Begravelsen foregaar fra Llgkopellet Tirs

dag den 7. Novbr., Middag Kl. 12.

Gtllnem Danmark.
G« Kina-japan Udstilling aabnedes

i Gaar i Kunstforeningens Lokal, r i Køben
havn. I en Henseende þÿ �fl.iver vor Med-
deler þÿ �maner denne Udstilling til Efter-
tanke, idet den bl a. ogsaa omfatter japanfle
Møbler, som giver en Forsmag paa, hvad
Evropa kan vente fig af den østofiatifle
Konkurrance. Der fanbteS soalede« en pragt-
fuld udstyret Stol, som ingen danfl Kunst-
snedker vilde sælge billigere end et Tusend
Kroner eller saa, men som ikke desto mindre
sælges sor to Hundrede Kroner. Naar man
nu hører, at Halvdelen af dette Beløb er
medgaaet til Told, Fragt og Salgsavance,
og at Materialet heller ikke er billigt, kan
man danne fig en Forestilling om, hvad den
nøjsomme japanfle Kunstsnedker faar for fit
Arbejde. þÿ �Det bliver haarde Konkurrenter
med Tiden.

Emil Levy tabte fin første Prøvesag
for Højesteret. Han havde Hindenburg
over for sig som Forsvarer af Kontrapartens
Paastande. Vor Meddeler siger, at Hr.
Levy, som havde holdt fit første Foredrag
med stor Dygtighed, var mindre heldig i
Repliken.

Ulykkestilfælde. Den 15-aarige Sme-
delærling Alfred Andersen, Søn af Mælke-
handler Andersen i Nørre-Sundby, er i
Gaar bleven dræbt under fit Arbejde paa
A. Jensen & Sønners Maskinfabrik i Nørre-
Sundby. Ulykken flete ved, at et Stykke as
en Forhammer sprang af og trængte ind i
Drengens Underliv. Han døde et Kvarter
efter.

Den Hegelaudske Malkemetode.
En Englænder, Mr. Krauss har nylig
offentliggjort Resultaterne af et Forsøg med
to Køer, der b'ev malkede eftec den Hege-
lundfle Metode. Før Forsøgene, der varede
i 30 Dage. gav den ene Ko gennemsnitlig
78 g 'trs. Mælk med 4 pDt. Smørfedt cg
den anden 100V» qrtrs. med 3,5 pCt. Smør
fedt. Bed Malkning efter den Hegelundfle
Metode vil enhver Ko kunde give et aarligt
Merudoh te af mindst 2 Pd. Strl uden rogen
Extrcmdgist.

Haere«. Generalløjtnant G. K C. Z a-
ch a r i a e, kommanderende General t 1.
Generalkommandodistrikt, afflcdiges paa
Grund as Alder i Naade af Krigstjenesten
med P?nfion fra den 5. November, og Krig«-
ministeriet bemyndiges til at tilkendegive
Generalløjtnanten Kongen? allernaadtgste
Paaflønrelse af og Tilfredshed med HanS
lange og udmærkede Tjeneste.

Generalmajor A. A. B. Kuhn el, Chefsor Generalstaben, udnævnes til Gcneralløjt-
nant og kommanderende General i 1. Gene-
ralkommandodistrikt.

Oberst af Fodfolket I V. G ø r tz, Chefsor 3 Regiment, udnævnes ttl Generalmajor
og Chef sor Generalstaben.

Z?t«ausAi«iftere«s sygdom. I Ar-
ledning af nogle Rygter a, gruende Karakteren
af Finansminister Vilh. Lassens Sygdom,
hvilke har sundet Vej ttl en Del Provins-
blade og nogle Blade i Hovedstaden, ser Ritz.
Bur. sig i Stand tii at oplyse, at Fiians-
ministerens Befindende er særdeles tilfred«-
stillende, og at han kun gennemgaar en 14
Dages Kur paa Professor Fabers K inik for
en Mavekalarrh.

Dodsfald. Postm ster H. Stag? i Rast-
ved er i Gcar dod, 64 Aar gl. Den afdøde
dellog i Krigen i 1864.

ttTvetySig"
þÿ ��H�e�r�n�i�n�gFolkeblad", der alle

sine Dag? har tilhørt þÿ ��D�e�tforhandlende
Venstre", og som ved hvert Valg har støttet
Herningkredsens Folketingsmand RaSmus
Nielsen, skriver efter Finauslovdebatten :

þÿ ��F�o�rde af det forhandlende Venstres
Vælgere, der ønsker, at deres Gruppe i
Folketinget loyalt og uden þÿ ��K�n�i�vi LErmet"
stetter Regeringen paa Frifit.dets Veje og i
dens Stræben efter en god og forsvarligaf Forsvarstalen, er det meet pin-
ligt, at G alppens Ordfører har givet de ra-
dikule og Socialisterne den kommende Valg-kampagnes Slikord : tvetydig Politik !

En Pjlit ker, der i den Grad bærer Vaa-
ben til Modstandernes Lejr, burde nævve
betros Ordfører flrbet.

Hvis det bliver ved paa den Maade, vil
Neergaards G-upp: snart tabe Resten
af den Presse, den hidtil har støttet stg ttl,
og mellem Vælgerne af det forhandlendeVenstre vil indtræde et Skisma, som ikke
vil styrke Gruppen, hverken paa Valotribu-
nen cll'r inde paa Rigsdagen.Vi stal dog ikke opholde os nærmere
herved, da PreS'en synes at være en Faktor,
w/u Hr. Neergaard og hans nærmeste Par-
lis eller ikke regner med. Hvis han nor,han med det Par Blade, der endnu svigerham, kan krare en Valgkrmp, turde det væreen for letsindig Tro."
þÿ �þÿ ��A�a�r�h�u�sAmtstidende" flri-

ver: þÿ ��Ifin første Tale under den nylig af-
sluttede F nanslovforhandling betegnede Fol-
ketingsmand N. Neergaard R-gerin-
gens Stilling i MilitærspørgSmaalet som
tvetydig. Dette Ord har senere været
Genstand for en noget forsk- llig Udlægning,
og der er fra enkelte Sider bleven lagt ad-
flilligt mere i det, end der var tilsigtet fra
Talerens Side. Ester Hr. Neergaards An-
modning skal vi derfor med RigsdagStld som
Kilde gioe den nærmere Forklaring, som han
selv har formet i fin næste Tale, der blev
holdt i Folletinget Tirsdagen ben 23. Otte,
ber. Hr. Neergaard udtalt: (Sp. 820):
... t giver sig ganske as fig selo, at denne
Ueitalc se maa opsatte« strålede«, at Reger in-
gi n ikke sigtes for tvetydig Hensigt, men blotsor ig nnem den højtærede Konseilspræsidentat have betegnet fin Still ng til d: milt-ære
Sporgemaal paa en Maade, som i si, selver saa I'det klar, at den er bleven opfattet
sorflelligt. Saaledes er Udtrykket menr".

Hr. Neergaard fluttcde fin Tale med
Forsikringen om, al Regeringen mere end
en Gang i Samlingens Leb vil faa L?jlig,
h-d til at flønne, at den hos Taleren og
h»ns Valggruppe altid vil kunne vente rede-
don vtølte og Hjælp til at gennemføre de
Sager, der ligger den paa Sinde, saa længesom det er Gruppen muligt efter den« Over-
bevisuing at støtte Regeringen, hvilket med
andre Ord vil sige saa længe den holder fig
indenfor den Linje, der altid tidligere har
været fælles for alle Venstremænd".

Fra Udlandet.
l»ster fremmede Blade og Ritzau« Bureau.)

iraad sra Ritzau samt Privaroepeschei

Det sfterrigske Socialdemokratis
Partidag fluttede i Forgaar« paa Grund
af Efterretningerne fra Rutland, der ma-
nede til Handling. Partidagen vedtog en
Resolution ongaaende Massestrejken, der flal
tjen? til at opnaa den almindelige, lige og
direkte Valgret. Massestrejke flal eventuelt
kunne erklæres af Tillidsmændene paa eget
Ansvar.

Der er udbrudt en partiel Strejke as
Jærnbanesunklionærer, som bl. a. ved pos-
fiv Modstand sorfinker ogsaa Jltogene til og
fra Udlandet.

Dræbte MiSfio«ærer i Stina. Fra
(Santon meldes, at 5 hvide Missionærer
samt 2 Mænd, 2 Kvinder og 1 Barn den
28. Oktober er dræbt af Kinesere ved Lien-
chang.

Vivisektiousforsog paa leve«de
Meuucfkrr vil nu finde Sted i de forenede
Stater. Kansleren ved Universitetet i Ne-
braska har nemlig foreflaaet, at dødsdømte
Forbrydere flal have Lov ttl at vælge, om
de vil henrettes eller lede fig anvende til
Vioisektionsforsøg. Hvis de flipper levende
fra disse, vil de blive sat i Frihed. Flere
dødsdømte i Fængslet t Chikago er allerede
gaaede ind derpaa; man mener, at de aller-
flffte vil give dere« Samtykke, idet de haa-
ber paa den Maade at flippe med Livet.

København, 3. November.

I. K. Lavrids-u dod.
Overretssagfører I. K. Lavridsen

er død, 47 Aar gl. Afdøde var fra þÿ�1�8�8�7 �
95 Folketingsmand sra Ringstedkredsen.

Politiet eftersøger.
Direk-sr Carl Hohlenberg, der

forleden blev erklæret foll'.t, estersøges nu as
Politiet, sigtet sor Bedrageri. Han menes
at være rømt tit Udlandet i forrige Uge.

Undervægtige Podder.
Indehaverne af þÿ ��D�a�n�f�lSmørforsyning",

Grossererne Green, om hois Anholdelse
þÿ ��S�c�c�a�lDcmokr." i Gaar meddelte, har
faaet deres Sag henvist til Undersøgelse ved
et as Kriminalkamrene. Brødrene har en
halv SneS Udsalg i København og Omegn,
hvorfra de bl. a. solgte Pukter med afvejet
Smør og Margarine. Politiet undersøgte
Pakkerne og fandt dem alle undervægtige.
Endvidere opdagede Politiet, at d: Lodder,
der benyttedes ved Smørrets Afvejning i
Lagerlokalerne, var for lette.

Ulykkestilfælde.
En ung Pige, Marte Petersen,

der i Gaar tiltrcadte en Tjeneste hos Poria
paa Kongen« Nytorv, styltede i G :ar gen-
nem en Lem i Loftet, da hun, der var
ukendt med Lokaliteterne, vilde gaa hen til
fit Værelse. Hun knuste is. V. L. Hjærne-
flallen og førte« t haablø« Tilstand til Ho-
spitalet.

Dementi.
I Følge Dannebr. er Meddelelsen om,

at der iøre« Underhandlinger mellem Mar-
tiniu« Nielsen og Professor Rtis-Knudsen
om sidstnævnte« aktive Genindtrædeise i Dag-
marteatrct« Ledelse, fuldstændig grebet ud
af Lusten.

Bexelkarser.
København, den 3. Novbr.

Hamborg : & vista pr. 100 Rmk. 88,95
London: 10 D. D. pr. þÿ �þÿ �88,75

do. 3 M. D. pr. þÿ �þÿ �87,85
do. a vista pr. 1 Lst. 18,18
do. 10 D. D. pr. . þÿ �18,14
do. 3 M. D. pr. . þÿ �17,95

Pari« : a vista 72,30
Antwerpen : a vista 72,10
Amsterdam : a vista 150,20
Petersborg: a vista, Rubel. 193,00
Helsingfors : a vista, stnfl Mark. 72,00
Nkw-Kork: a vista, Dollar«, 3,78

Officielle Bekendtgørelser.
Det bekendtgøres herved, at del soi

Kommuneskat før juli Kvartal 19415
og Ga«as»ist for April Kvartal 1905
udpanted: God» vil blive afhentet og bort-
solgt v.d Avkticn Torsdag den 9de »s.,
saafremt Restancerne ikke indbetales paa
Kæmnerkontoret senest Onsdag d. 8 ds.

Horsens By'ogedkomor, den 1. Novbr.
1905. 255,40 «. jork

v«hrNebel.
De, som ønsker at overtage Sien hol-

delsen af Serr-dslev og vleld Ekole
i et Aar ester Konditioner, som er fremlagt
i Skolerne, bede« iadsens? Tilbud til un-
dertegnede seneft »en 10 ds. 257,17

Væhr-Nebel Scgneraad, den 3. Novem-
ber 1905.

Kr. Kriftøsferfen.Tabel sor Zlrgere.
(Til Afklipning og Opbevaring).

Fredningstiderne er efter Lov
af 8. Maj 1894 for:

Raabukke fra 15. Juli til 15. Septbr
Raaer 1. Jan. til 15. Septbr.
Harer 25. Decbr. til 20. Septbr.
Vindsvin 1. Febr. til 15. Septbr.
Flagermus do.
Musvaager do.
Natrovfugle do.
Agerhøns 15. Novbr. til 15. Septbr.
Fasaner 15. Marts til 15. Septbr.
Skovduer 1. Febr. til 15. Septbr.
Kramsfugle do.
Sjaggere do.
Urhøns hele Aaret.
Urhaner 1. Novbr. til 15. Avg.
Bekkasiner 1. Febr. til 31. Juli.
Brushøns 15. Maj til 31. Juli
Regnspover do.
Holtsnepper do.
Pomeransfugle do.
Vadefugle iøvrigt 1. Febr. til 15. Avg.
Storke, sorte og hvide, hele Aaret.
Svaner 15. Marts til 15. Oktober.
Dykænder l. April til 1. Juli.
Andre Svømmefugle 1. Febr. til 15. Jutt.
Andre Fugle (jft. nedenfor) 1. Febr. til

25. Septbr.
Stæren 21. Avg. til 30. Juni.
Sangfugle og Smaafugle hele Aaret.
Terner do.
Maager 1. Febr. til 31. Oktbr.
Graagæs 1. April til 30. Juni.
I soranstaaende er overalt begge de nævnte

Dage medregnede.

Avktioner.

Avktion »VU ftt Clwli>
i Hoillim.

Ester B. gæring os Gaardejer i Honuw,
Niels Hensens Arvinger bliver den hans
Dødsbo tilhørende Gaard i Honum, Matt.-
Nr. 12 a og 43 n, af Hartkorn 2 Tdr. 2
Skpr. 2 Fdk 1® - Alb , af Areal ca. 29 Tdr.
Land, stillet til Bortsalg ved en enkelt Auk-
tion, som aiholde« paa selve Gaar den

Tirslaz den 7. November d. S.,
øsorm. Kl. 11.

Ejendommen, hvi« Bygninger er gode.
tildels ny-, og som er beliggende ca. 1 Mil
fra Rafl Mølle Jærnbanestaiion. paavlses
daglig ved Henvendelse paa Gaarden.

Konditioner cg øvrige Ejendommen ved-
rørende Dokumenter henligger til Eftersyn
hos undertegnede.

Horsens, den 27. Oktober 1905.
Ewald jopp,

251,34 Hkrredsfuldmæptig.

Auktionen
over Trikolagefabrikant Tam Evrensens
Rcstvarelager fortsætte« i Fadrtken þÿ ��A�t�h�e�n�e�"�,
Møllegade 25, Lvrdagen den 1. Sivvem
ber og Mandagen den S. Siovemder
d. S., hver Dags Formiddag Kl. 10.

Foruden del betydelige Rcstcarclager as
al Slog« Trikotage, Garn og Klædevarer
samt Huer og Halte. Silke, Traod, Knarper,
Naale, Krava:« etc. vil ogsaa blive bortsolgt
nogle Strikkemafl.ner, 1 Cykle, Lamper. 1
Vægt m. m. 2:5.36

Horsens, den 1. November 1905.
<S. j Knudsen Sagfører.Kontortider.

Horsen« Folkebogsamling, Udlaan Tir«dag og Fre-
dag Kl. þÿ�7 ��8Efrmd.

Telefonstationcn aaben hver Tag fra Fmd. Kl. i

til Eftmd. Kl. 9.
Postkontoret aabent hver Søgnedag Kl. 8þÿ �1<S0 og

3,30þÿ �8, Søn- og Helligdage þÿ�8 ��9og 12þÿ �S
Landbosparekassen i Rcrderspade .'> er aaben hver

Søgnedag fra þÿ�1�1�,�3�0 ��1�.�3�0og om Torsdagen
sra þÿ�1�0 ��1�,�3�0�.

Horsens Folkeblad« Kontor aabent fra þÿ�8 ��1og
9.30þÿ �6, Torvedage fra Fmd. Kl.

Toldkamret aabent fra Kl. 7þÿ �IS og Sþÿ �7 om Som
1 'lmeren og fra Kl. 8þÿ �13 og þÿ�9 ��5om Vinteren,

»aandvoerkerbankcn aaben hver Søgnedag 11þÿ �1.
aanekvntoret aabent hver Aften fra Kl. 6þÿ �7.

Kordegnens Kontor i Ktppervig aaben fra þÿ�9 ��1�0
5,30þÿ �7,30.

Sygehuftts Badeanstalt aaben Mandag, Torsdag
og Lørdag fra Fmd. Kl. 9þÿ �8 Tftmd.

Tetegrafstatianen aaben fra Fmd. Kl. 7 ttl Sftmd
Kl. 9 þÿ�(�M�a�j �Oktober), og fra Fmd. tLt til
Eftmd. Kl. 9 þÿ�(�N�o�v�b�r�. �April).

Kæmnerkontoret aabent hver Søgnedag þÿ�9 ��1�2og
3þÿ �6.

Politistattonen paa Raadlmfet aaben Dag og Nat
Borgmester og Byfogedkontorct aabent hver Søgn«

dag þÿ�9 ��1og þÿ�3 ��7�.
Banken for Horsen« og Omegn aaben hver Søgne-

dag þÿ�1�0 ��1�,�3�0og þÿ�3�,�3�0 ��5�.
Spare- og Laanekassen for Horsen« By og Omegn

aaben hver Søgnedag þÿ�1�0 �I'/«.
Horsens lærde Skole« Bibliotek, Udlaan Tirsdag

Kl. þÿ�9 ��3og TorSdag Kl. 1þÿ �3.
Toldexpeditionen ved Joerndanen aaben fra Kt.

þÿ�8 ��1�9og þÿ�9 ��6om Sommeren og fra Kl. þÿ�9 ��1�9
og 3þÿ �4 om Sinteren.

Grundejerforeningen« Kontor, JcSfcnSgade 5, aabent
Tirsdag og Fredag fra þÿ�6 ��8�.

Hatting Herredskontor aabent hver Søgnedag 9þÿ �5
Boer- oft Nim Herredskontor aabent hver Søgnedag

Horsen« Bank aaben hver Søgnedag þÿ�1�0 ��1�,�3�0og
þÿ�3�.�3�0 �b

TvanDlivktion.
Ester derom paa 1. Avktion fremsat Be-

gæring bliver den Tetaillift as Gram-
rode, Steffen Hansens Konku-sdo til-
hørende Gjendvrn, Matt. Nr 7 c af
tØrnmrode, Raarup Sogn, as Hartkorn
2/« Ald. med paastaaende Bygninger, di«-
se« mur-, søm- og nagelfaste Tilbehør, in-
klufive Kakkelovne, Kom ur og Grudekedel
samt BulikSinventariet med Difl, Hylder og
Reoler, stillet til Bortsalg ved en 2. og
fidfte Nvkttøn, der asholde« paa selve
Ejendommen Tirsdagen den '-il. 9io-
»ernder d. Cl., Vstmd. Kl. 2.

Ejendommen staar til Estersyn for lyst
havende, naar man derom henvender fig til
Uagsorer A. jacodsen i vjerre. -4
AvkttonSvilkaarene samt alle Salget ncdre-
rende Dokumenter henligger til Eftersyn
her paa Kontoret. 2v7,21

Denne Bekendtgørelse fler "(Wom ved
1. Avktion med den i Lov af 9. April 1891

44 ommeldte Retsvirkning
fijcrrf Herredskontor, den 1. November

1 905. tflnfUv Hansen.

HandclsiidkllSe.
ritsfegrev«??; Stitz. (Hk.

København, 2 Novbr.
þÿ�i ��N�a�i�i�o�n�a�l�t�i�d�.�"ved B. M u u « & Co )

Hvede, ny, þÿ�1�3�0 ��1�3�2Pd.S þÿ�6�3�5 ��6�4�0þÿ �

Ny Rug þÿ�1�2�3 ��1�2�6Pd.S þÿ�5�8�5 ��6�0�0-
Byg 2-rd. 114 -116 Pd.S þÿ�5�9�5 ��6�2�0-
Byg, 6 rd., þÿ�1�1�0 ��1�1�4Pd.S 575-585 þÿ �
Havre (ny) 87-92 Pd.« 585 600 -
Kor fremmede Kornsorter notere«:
Hvede fibirifl 680
Rug sny) nordtysk 124 Pd.S 6 15 þÿ �

Rug Taganrog 120þÿ �122 Pd.« 590 þÿ �

Byg Sortehavs 100 Pds. 520 þÿ �
Havre nordtysk 600 þÿ �
Havre rusfifl 570 þÿ �
Maj«, prima amerikansk 555 þÿ �
Alle Lagte galder som Københava« B»r«v»gt.

«»ve«hav»s Hloefleprtfer.
København, 2. Novbr.

jkommtsstonærforeningen as 1. Juni 1897).
Slagtede Grise, prima þÿ�4�4 ��4�5Kr. pr. 100 Pd.
Slagtede Grise, sek. þÿ�4�2 ��4�3þÿ �þÿ �þÿ �þÿ �
Slagtede Søer, gode þÿ�3�0 ��3�5» » . .

Hamborg Uvinemarkeb. Hamborg,
2. Novbr. (Officiel Beretning.)

Markedet var tilført þÿ �Svin.
Bedste svære, Svin þÿ ��7�4�,�0�0Mk.

20 pCt. Tara.
Svære Mellemsvtn þÿ ��7�3�,�0�0Mk.

22 pCt. Tara.
Gode, lette Varer þÿ ��7�2�,�0�0Mk.

22 PCt. Tara.
Ringere Varer þÿ�6�8�,�0�0 ��7�0�,�0�0Mk.

24 pCt. Tara.
Søer efter Kvalitet þÿ�6�6�,�0�0 ��7�0�,�0�0Mk.

Tendensen livlig.

Berit«« ftRiamailil.
Berlin, d. 3. Novbr.

Daaskur«. flkatlha«.
Hl« 5« pr. Dcbr. 179.00 179,60
þÿ �þÿ �Maj 189,00 188,75- - Juli - -
Rug pr. Dcbr. 165.25 166,00þÿ �þÿ �Maj 170,75 170,75- - Juli - -

Hvede rolig. Rug mattere

Rkvolutiliilkll i Rusland.
Stillingen er usikker.

Horfat»i«g eller Diktatur.

Uroligheder«« fortsættes.

Regeringen har udstedt et Communigui
til den ordenselflende Del as Befolkningen
med Anmodning om Støtte til Indførelsen
af den ny Statsorden. Men Urolighederne
vedvarer, og t Regeringskredse søres for-
bitrede Intriger mellem W i t t e og T r e-
p o tv, og der tales i Telegrammerne
om Muligheden as, at Diktatur vil
blive proklameret allerede i Dag. þÿ �
Der prastaas i et Telegram, at T rep o tv
kua har udstedt sin Proklamation for at be-
rolige fin egen Samvittighed, idet det er
han« Onfle at flyde paa Besolkning.-n foit
at vise Zaren, hvortil hans Eftergivenh-d
sører. Bladkoarespondenter konsta'ecer, a
Politiagenter ophidser Befolkningen med Za-
rens Manifest.

Revolutionspartiet forlanger fuldstændig
Fjærnelse af alt Militær fra St. Petersborg
samt General T r e p o tv s Asfledigelse.
Det socialdemokcatifle Parti indsamler Penge
til Oprettelse as en Milit«. Strejkeunder'
ststtelsen til Jærnbanesunktionærerne i hele
Rusland beløber fig til 170,000 Rubler dag-
lig, der flaffe« del« sra Indlandet, del« fra
Udlandet. SortehavSefladren er fuldtallig
vendt tilbage under Marineminister Birilew«
Flag. Der er overfor W t t t e rejst ny Krav
om Amnesti for alle poltttfle Forbrydere
samt om almindelig, hemmelig Valgret. For-
øvrigt hævder et Telegram, at Antallet af
RegertngStilhængere voxer stærkt ester Re-
geringen« fidste Henvendelse ttl Folket.

Rund: i Provinserne hersker Anarkiit
'

ktmiilWM kwiilil fortelier.
Anekdoter om Frederik de« syvende.

Da Grundloven blev,.ophæve t".þÿ �
Den ureglementerede Hestgarde-
uniform. þÿ �Et sikkert Ministertal.
bud- þÿ �Hvorfor Embedsmanden

blev afskediget.-
Theodor Ewald har nu i Samarbejde med

sin Fiber, H. F. Ewald, fuldendt denne sidste?
Erindringer om den gamle Generalmajor Ewald,Frederik den syvende? UngdomSlærer. Det frem-
gaar deraf bl. a., at den gamle Hofmand ikke
var nogen Beundrer af Frederik den syvende.Del? var han saa at sige opfodt med Beundring
for Enevælden og Frederik den fjerte, dels havde
han haft for god Lejlighed ttl at kigge bag Ku-
liSserne, og han fortæller i sine Breve adskillige
Anekdoter, som lyder mere eller mindre trovær-
dige, og hvoraf adskillige er ganske morsomme.

Vi gengiver et Par af dem.
I et Brev til en Ven minder Generalmajor

Ewald om det historiske Ojeblik, da Kongen un-
derflrev Grundloven, og tilføjer: Men béd De,
at han atter har ophævet Grundloven? Det flal
være vist, at der blandt BluhmeS efterladte Pa-
pirer blev fundet en kongelig Haandflrivelse, for-
anlediget ved særlige Vanskeligheder udi Politiken,
og hvil Indhold skal have været følgende:

þÿ ��D�avi nu omsider er ked af alt det Vrovl,
byder og befaler vi dig herved at ophæve Grund-
loven."

Og her er en Anekoote til: Frederik den sy-
vende havde ladet sig mile i noget, der lignede

Barriifkov Distrikt.
gredagen den 17. Novernder, Kl.

l'/i, a'holde« Avktion i Ctarrit Kro
over Knude- og Pimdedraende m. m. fra
fidste Vinter« Skovning. Effekterne ligger
dcn 10. bi. til Eftersyn i de foiflellige Skove
og anvise« as de respektive Skovfogder.

KorSbækboved, den 2. November 1905.
157,12 « P ilrtis.

llroliqhederne i Rusland.
L o d z, 3 November. Samtlige Bager-

svende har erklæret fig soltdarifle med Jærn-
banesunklionærern«' og hir i Gaar sluttet sig
til Strejken.

I Gaar Morges blev Arbejdet genop-
taget t nogle Fabriker, men ester nogle Ti-
mer« Forløb atter nedlagt paa Grund af
Begravelsen as de t Tirsdags dræbte Per-
soner.
þÿ �London: Til Reuter telegrafere«

fra Warschau i Gaar: Infanteriet har af-
givet Salver, og Kavalleriet har hugget ind
paa Folk sorflellige Steder i Byen. 3 Per-
soner er dræbt og 40 saarede.
þÿ �Haparanda: De ruisifle Scl-

dater i Ulk a borg har uden Modstand ud-
leveret dere« Vaaben. De ru«siflc Gadeflilte
i 11 len borg er blevne overmalede.

I Gaar flagede« der med det rene fin-
fle Flag t Byerne Tornrch K-ml og U-l -

Erindringsliste.
Lørdag d. 4. Navember.

lørring og vmegn« Landboforening holder Sene-
rals. Kl. 1.

Sondag d. t». Rovemkier.
Bed Uldum Højflole indvie« den ny Skolrbpgning

ski. 4.
Aabningsmøde paa Brigsted Højffotr Kl. 8'/t.
KredSmode for de unge for Hortens »g Omegn.

M a n d a g d. K. November.
Avkllon i Ircrden Skov Kl. II F.
ftoredragSrcrkken paa Tlboek Højskole begynder Kl. T.
En MisstonSuge i Stenderup begynder Kl. 7.
Efteraarsmøde i Løsning Kl. 4.
Bcelgcrmøde i Hvirring Kl. 6.
Haveselskabet þÿ ��L�ø�v�h�ø�j�"holder ©merokf. paa Hotel

»Horsen«" Kl 8.

Foreninger og Høder.

Vchdirk Sawliuqshus.
De ugentlige Møder med foredrog og

Qpleesntng begynder Qnsdag den 8.
Røvemder, »U 7 prøecis. 257,15

Wronvald Nielsen

hmsterler- 1| £ii(sore«i«|f.
E-ndag den 5. Novdr. og fremdeles

hver Aften Pinnokoncert t den nye Kafe
af «rk. Johanne ....257,34 eSrb. Holt.

' krivelser, Fristen var sat sor, og Mulkterne
androg derfor 52 Kr. -f 52 Kr. eller, hvi-
de ikke betalte-, 24 Dage« simpelt Fængsel
til Formanden. Det kom dog ikke saa vidt,
idet Mulkterne blev betalt.

Textil-Konflikte«. Fra Vejle mel-
de« t Dag: Paa et Møde i Dag blev der
ved falle« Jmodekommenhed opnaaet Enig-
bed om ArbejdSvtlkaarenc paa Aktieselskabet
Windfeld Hansen« BomuldSspinderi, ligesom
der er opnaaet Enighed om ArbejdSvilkaa-
rene paa M. Hansen« mekaniske Dampvaverl-
Paa de andre Spinderter er der endnu ikke
opnaaet Overenskomst.

Vragt flot. Den t Gaar ved Sletter-
hage grundstødte Galease þÿ ��V�a�l�k�y�r�i�e�n�"er i
Afte« kommen flot og har fortsat Rejsen til
Horsen«.

Mageskifte. Fhv. Bryggeriejer as Ged
ved I o h a n s e n har mageskiftet sin Efen
dom Nr. 14 Fredensgade t Horsens med
Velholtgaard, tilhorende S. Jensen. Til
Gaarden horer 115 Tdr. Land Ager og 45
Tdr. Land Eng med ca. 5 Tdr. Hartkorn.
Gaarden er vurderet til 12,000 Kr. uden
Besætning, og Ejendommen i Fredensgade
til 10,000 Kr Overtagelsen er askerede flet.
Handelen er ordnet ved Medvirkning as N.
Pedersen. Emedegade 49.

Hnsrnandskreditforeningen. Paa
Brædstrup Gæstgivergaard holdt Folketing«-
mand I e n « Busk i OnSdag« AfteS Mode
med Interessenterne i HuSmandSkreditsor-
cningen. Godt 30 Husmænd var modt.
Repræsentanten gav Beretning om Forenin-
gen« sidste VirksomhedSaar og om Regnflabet
samt om Repræsentamflabsmødet, hvilke Ting
tidligere har været refererede her i Bladet.
Endvidere oplyste han. at der til December
Termin er indkommet 280 Laanebcgoeringer
i Skanderborg Amt. saa at der nu er over
4000 Interessenter i Amtet, samt at der
ester Lodtrækning stal asholde« Valg af Re»
proesentanter i Rander« og Skanderborg
Amter, og han bad HuSmcrndene mode tal-
rigt til Valget i Skanderborg.

Ester at Repræsentanten havde besvaret
en Del EporgSmaal ang. Foreningen« An-
liggender. bragtes der sra Interessenterne
Jen« Busk cn Tak sor hans 25aarige Virk-
somhed med Lnsket om, at han endnu i
mange Bar maatte sorundeS Kræfter til at
virke for Husmændene som deres Repræsen-
tant, og et Leve herfor besvaredes med dun-
drende Hurraer.

Jens Busk takkede Husmændene for
den viste Tilliv og udtalte: Blandt de of-
fentlige TillidSyværv. der har været mig
betroet, har Arbejdet for Husmændene været
mit kæreste, Jeg stal ikke trættes deraf,
faa længe der forundes mig Kræfter dertil,
og jeg stal gore alt, hvad jeg formaar, for
at der kan komme til at lyde det Eftermæle
efter mig. at jeg dog hor gjort nogen Nytte
paa den Plads, som Husmændene har sat
mig paa.

Haresangft paa Airo. Ligesom paa
Hjarno stal der ogsaa paa Alro om kort
Tid farges levende Harer. Der er solgt
200, hvoraf en Del gaar til Boller, og
Resten sendes til Sverrtg.

Etaiistik. I Brædstrup Lægedistrikter
der i Juli Kvartal dod 32. deraf 19 Mænd
og 13 Kvinder, og fodte 93, deraf 44 Drenge
og 49 Piger. En er dod ved Ulykkesftl-
fælde (Lynnedslag), ingen dodsodte eller
Selvmord.

Zkorsvarsdrodrene for Tdhrsting
Tirads Herreder holdt i SondagS deres
E'teraarsgeneralforsamling. D.-t reviderede
halvaarlige Regnstab udviste en Kassebehold-
ning s. s. Aar paa 535 Kr. 98 O., Jndmel-
delsesbidrag 26 Kr. og Kontingent 558 Kr.
60 O Dc vigtigste Udgifter har været:
Sygehjælp 215 Kr. 50 O., Exirahjælp 75
Kr. til 5 Medlemmer, Præmiestydninoen 50
Kr. Foreningen ejer 5071 Kr. og har haft
en Formuesremgang af 248 Kr. 35 O. Det
vedtoges at indmelde Foreningen i Fælles-
foreningen af danste ForsvarSbrodre; lige-
ledes vedtoges forskellige stærpende Bestem-
melser for Laanekassen. Den a gaaende For-
mand og de asgaaende Bestyrelsesmedlemmer
og Revisor genvalgtes.

Cm Handelsforholdene meldes til
Ugestr. s. Ldm. fra det sydostlige Jylland,
at gode Kælvekoer stadig er bkgærte til
Priser indtil 325 Kr. Paa Markedet i
Horsens d?n 25. Ok.ober betaltes fra þÿ�1�5�0 �
200 Kr. »or 3 og 2. Klasses Fol, l1/' Aars
Plage kostede over 400 Kr. sor 1. Klaise,
simplkre 300-350 Kr., 2den Klasses
Kælvekoer þÿ�1�5�0 �200 Kr. ; 1. Klasses fandtes
ikke. For Halm er der paa Egnen betalt
35 Ore og 40 Ore for henholdsvis pleft-
tærsket Rughalm og Havreholm. Maskin-
tærsket 5 Ore billigere. Smaagrise 35 a 40
Ore pr. Pd. þÿ �I Midtjylland kostede 4
Ugers Grisc 9-12 Kr. pr. Sti., 6 UgersHrise þÿ�1�2 ��1�4Kr.. Lam 23 Ore pr. Pd. leo.
V., Faar 20-21 Ore.

Kvindernes Afholdsforening. Vi
har modtaget solgt ne:

Sommeren er forbi og Vinteren kommer;
dermed opioa i forstærket Grad Livet
indenfor Husets fire Vægge.

Dobbelt bliver da Kravet til os Kftndec
at gore Hjemmet saa hyggeligt og lyst som
muligt.

Lad os derfor þÿ �saa godt vi kan þÿ �ar-
bejde for dets Lykke cg Fred; lad os efter
2(5 me kæmpe mod alt, hvad der kan ode-
lægge Hjemmet og dets Ly'kc!

Her har Kvindernes A s h o I d s-
forening taget en særlig Opgave op: Kam-
pen mod en af Hjemmels værste Fjender :
de s t æ r k e D r i k k e. Skal denne Kamp
soreS til Sejr, da maa ingen mene: þÿ ��d�e�tved-
kommer ikke mig!" Altid horer man: þÿ ��jeg
drikker ikke!" þÿ ��E�n�t�e�njeg er med eller
ej, betyder imel", medens Sandheden er,
at hvert Navn gor Gavn. Jo storre Til
slutning, des hurtigere naoes Maal t: et
o- d r u e l i g t Folk!

Stot os derfor i vort Arbejde ved Eders
Personlige Deltagelse! Meld Eder ind i
vor Forening! Brug nogle as Eder« Kræ--
ter til i denne Vinter at soroge Tallet paade asholdne Hjem!

Indmeldelse modtages af Foreningens
Bestyreffe i Skanderborg, hvis Formand er
Provstinde Sorensen. Kontingentet er kun
50 Ore om Aaret, sor at alle kan være med.

Metodisternes (tatar til Fordel for
en ny Kirke oabnede« i Aftes t Haandoærker-
toreningen« Festsal og Havesal. Pastor
Nielsen, Horsens, takkede paa Menighe-
den« Vegne for den overvældende Mængde
af smukke Gaver og udtalte Haabet om et
godt Resultat as Basaren.

Ester Afsyngelsen as en Salme holdt
Pastor Larsen, Bejle, et kort Foredrog
over ZEmnet: þÿ ��H�a�v�e�tog Strømmen, Karret
og det« Indhold".

Ester Foredraget begyndte Omsætningen,
der gik livligt ved de Smaaboder, som var
opstillede i Festsalen, oz i hvilke der var
mange smukke Ting at vælge imellem. I
Havesalen var indrettet Buffet, hvor For-
frtskntnger indtoge«. Hr. M a r q u a r d s
Strygeorkester underholdt Publikum en Del
as Aftenen.

Basaren fortsætte« i Asten og i Morgen
oz anbesale« til talrigt Besøg. C. W.

Hobe« sat as. En Pige, M a r g r e
t h e Buch, der tjente Ho« G gårdejer Joh
D e u ck e r i Hvirring, kom for nogen Tid
siden til Skade ved Tærskning. Det var den
ene Fod. der kom i Maskinen. Hun blev
bragt paa Sygehuset, hoor Foden nu er ble-
ven sat af.

Navneforandringer. Enkefru Karen
Mikkelsen og hendes Børn bærer fremtidig
Familienavnet Michelsen. Tegner Niels
Hansen og Hustru tilligemed deres 3 Børn
hedder fremtidig Kragh.

Eolvdryllup paa Fredag: HuSmand
Jakob RaSmuSsen og Hustru. Raad-
ved Kær.

Ten gamle Horfvarsbroberfore«i»gholder exlra Generalforsamling t Haandvær
kt L-r-f-o d-p 14 N-iyh?

Wulbbrhllup Værkfører C. W. Hun-
ger og Hustru. Vestergade, fejrer i Dag
Guldbryllup under meget stor Deltagelse sra
Venner og bekendte. Gaden er flagsmykket,
og Indgangen ttl Guldbrudeparret« Hjem
er smukt pyntet. Fra Funktionærerne paa
Crome A Goldschmidt« Fabriker, hvor Guld-
brudgommen har virket i over 50 Aar. over-
rakte« en Pengegave; fra Haandværkerforenin-
gen mødte en Deputation, som ligelede«
overrakte Gnldbrudeparret en Pengegave, og
sra Håndværkerforeningen« Sangere, hvt«
Sangkor Kuldbrudgommen er mangeaarlgt
Medlem as. blev der overrakt ham en Lyre;
endvidere blev der as þÿ ��F�u�n�k�t�i�o�n�æ�r�s�o�r�e�n�i�n�g�e�nas 5. Mart«" overrakt dem en Gave.

Paftor Malli«g taler i Stefanshjem-
mct paa Søndag.

Jhjelkort Heft I Asie« ved Halvø-
tiden skete der paa Nørretorv et uhhugellgt
Sammenstød mellem to Køretøjer, hvorv"d
en Hest blev saa ilde tilredt, at den maatte
stegte« med det samme. Det ene Køretøj
varen Gig, tilhørende Juhl, RaadvedKær;
Hr. Juhl korte ind mod Byen og stal ester
Sigende have kørt paa den rigtige Side af
Gaden. Det andet var et Tospænderkøretøj
fra Landet, som var for Hjemgaaende; det
paastaas, at Kuflen kom kørende i stærk Far»,
og at Vognen slingrede fra den ene Side as
Gaden til den anden. Et Sammenstød var
uundgaaeligt, og Hesten blev, som ovenfor
bemærket, frygtelig tilredt; endvidere blev
Giggen ødelagt, meden« Hr. Juhl derimod
slap ufladt fra det uhyggelige Sammenstød.
Begivenheden samlede en Mængde Mennefler.
Politiet, der var tilkaldt pr. Telefon, tog
forelødig Rapvort og noterede KuflenS Navn.
I Kasernegaarden er der Basar hver

Asten i Dagene fra Søndag den 5. til Søn-
dag den 12. Novbr. Bl. a. optræder Skue
spiller Lehmann og Frue.

Hejmbals Koncertsal havde til Hr.
G e org Kjeldsens anden Optræden i
Aftes godt Hus, og den fortræffelige Trylle-
kunstner vakte almindelig Forbavselse ved
fine Ezperimenter. I Aften optræder han
atter.

Temperaturen. Termometret viste Sti
I Gftermsddau 6 Gr. Varme

En yngre Tømrersvend, der forleden Asten
h.ivde llcriet til Rcjseqilde og faaet temmelig meget
al dnkke, var, da han gik hjem, meget hejrestel og
da han af cn Betjent blev anmodet om at forholde
sig rolig, skoeldte han denne ud for þÿ ��L�a�b�a�n�"og
mange konne Ting. Da Betjenten erklærede ham
for anholdt og vilde fore ham paa Stationen, vilde
ban stikke ham en Skalle, og da det ikke lykkedes,
sparkede han ham paa Benene.

Ta han kom paa Stationen, skældte han alle
Betjentene ud med dc værste Skældsord, vort Sprog
ejer.

Han vil nu blive tiltalt for Fornærmelser mod
Politiet i Funktion.

Hestgarden« KyradS. Han kaldte Grevinden ind
for at vise hende Portrætet. Hun siger:

þÿ ��M�e�nhvad er det, Uniformen er jo ikke
reglementeret!"

þÿ ��D�uhar Ret," svarer Kongen, þÿ ��m�e�nnu
flal den blive det." þÿ �Han lader Krigsmini-
steren, gamle General Hansen, kalde og viser ham
Billedet med den Bcfled, at saaledeS flal Hest-
garden nu uniformeres ; han byder Hansen at
indbringe Sagen for Rigsdagen; denne nægter
at adlyde, da det vilde være en urimelig Udgift,
de kommer op at mundhugges i den Grad, at
Hansen endogsaa forlader Gemakket uden Farvel.
Strax sætter Kongen sig ned og udfærdiger cn
egenhændig Skrivelse, i hvilken han afsætter
Hansen og udnævner sin Generaladjudant, Gene-
ral Ecboller, til Krigsminister. Denne begiver
stg næste Morgen op i Krigsministeriet for at
installere sig; men Budet, der hedte Hansen,
nægter ham Adgang ttl Ministcrværelsernc, og
da Schsller foreviser den kongelige Skrivelse,
siger Budet: þÿ ��D�e�ner ikke underskreven af en
Minister, den gælder ikke!" þÿ �og saa maatte
Schsller gaa med uforrettet Sag. Men Budet,
Hansen, som nu er dod, var stedse siden stolt af
den Bedrift.

Som sagt, det er kun Anekdoter; Kilden til
den sidste er en tidligere Kontorchef i Krigsmini«
steriet; saadan som Frederik den syvende var,
klinger ingen af dem utrolige. Det samme gæl-
der folgende Anekdote, der viser Kongen fra en
anden Side:

En Embedsmand, der stod i et ret nært For-
hold til Frederik den syvende, fik sin Affled, fordi
han var tilbøjelig til at tage sig et alt for højt
GlaS. Han blev meget forstrækket over Afskedi-
gelsen. der kom til ham som et Lyn fra klar
Himmel, sogte strax AvdienS og spurgte, hvorfor
han dog var bleven afflediget.

þÿ ��D�e�tkan jeg ikke hufle noget om," svarede
Kongen; þÿ ��m�e�nkom nu og spiS Frokost med mig,
faa kan vi snakke om det andet bagefter."

De satte sig til Frokostbordet, og den affle«
digede Embedsmand drak sig cn SnapS, og den
ene blev til flere. Kongen begynder at kigge
paa ham, lægger omsider Haanden paa hanS
Knæ og siger:

þÿ ��N�ukan jeg sgu hufle, hvorfor det var, du
blev afflediget!"

fremdele«. Ode«sa og flere andre Byer er
i Hænderne paa den laveste Pøbel, som stere
Steder handler i Forstavelse med Politiet.
Især er mange Jødekvarterer bleven plyndret.
I Warschau blev 400 poltttfle Fanger lø«
ladt; men da der endnu var flere tilbage,
kom det til Optøjer, hvor mange dræbte«.

I Fi«la«d
sortsætte« Oprørsbevægelsen ogsaa. I Hel-
fingfor« har de strejkende hejst Flaget med
Finlands Vaaben paa en Række offentlige
Bygninger. Generalguvernøren har forlangt
A fled.

borg. Alt er roligt, i f>0 frivillige i Tornefi
har meldt stg til Ordenen« Opretholdelse.
Telegrafen mellem Tornen og Ulraborg fun-
derer endnu. I Afte« illuminerede« i alle
finfle Byer. Strejken har antaget en fuld-
stændtg revolutionær Karakter.
þÿ �London: Til Reuter telegrafere«

fra St. Petersborg: Ifølge Telegram fra
Rostou ved Don er der igen i Gaar Mor.
ge« udbrudt jødeljendtllge Uroligheder. Uro-
stifterne brød ind i mange Huse lige sor
Politiets Ojne. Kosakkerne, der var udsendt
for at beflhlte Buttkerne, deltog i Plhndrtn-
gen. Ejerne i 5 Buttker syrede paa de
plyndrende, hvorester Tropperne syrede paa
Ejerne. Antallet af dræbte er meget stort;
men det er umuligt at angive det nøjagtigt.
Lignende Begivenheder meldes fra Kherson.
þÿ �S t. P e t e r « b o r g : Ttl Pet. Telgb.

telegrafere« sra Warschau : De nattonalpol-
fle Demonstrationer varede hele Dagen t
Gaar. Det kom til Sammenstød med Mtli-
tæret. Bankerne er lukkede. Paa Børsen
hviler Forretningslivet.
þÿ �London: Til Reuter telegraferes

fra Odessa : Hele Byen frembyder et sørge-
ligt Skue. Paa Gaderne se« kun Kosak-
patroljer og Røde-Kors Udsending?, som søl-
ger de Banditflakke, der plyndrer navnlig
Jødernes Butiker og aabenlhst deler og
hjemfører Varerne. Politiet ses ikke. Ko-
sakk-rne er enten ligegyldige eller deltager j
Røverierne. Antallet af dræbte og saarede
er flere Hundrede. Kosakkerne angriber
Studentermilitsen, naar denne vil hindre
Plyndringer og Masakrer.
þÿ �S t. Petersborg: Censuren paa

PreSsetelegrammer er ophævet i St. Peters-
borg.
þÿ �Helsingborg: Kommunalbesty-

relsen har dannet et VelfærdSudvalg og
overfor Strejkekomiteen erklæret, at den ser
fig i Stand ttl at kunne opretholde Oldenen
under Ledelse as Kaptajn Koch, der flal
samarbejde med en Studenterkomite Kom-
munalraadet har endvidere godkendt Valget
as et Udvalg paa 3 Medlemmer, ttl hvilket
StrejkekomitSen flal henvende fig t vigtigere
Tilfælde, og har bevilget 10,000 Mark til
Ordenens Opretholdelse.
þÿ �London: Til Evening Standard

telegraferes fra Odessa: Blodbadet her ved-
varer uformindflet. Kosakkerne flal have
mistet over 100 Mand. I Jødekvarteret
ligger Ligene paa Gaderne. Husene er over-
sprøjtede med Blod Jødiste Kvinder og
Børn er blevne kvalte cg huggede i Stykker.
þÿ �S t. Petersborg: Til Petersborg

Telegrambureau meldes sra Reval: En Men-
neflemængde paa omtrent 30.000 Personer
opholdt fig i Gaar i flere Timer paa det
Sted, hvor Kisterne med de af Tropperne
fludte Deltagere fra Demonstrationerne var
hensat. Der var ialt 38 Kister. Mængden
afsang Sørgesange. Gadelygterne og Husene
var betrukne med Sørgeflor. Kisterne var
dækkede med talrige Kranse. Ligfølget var
flere Kilometer langt. Avtoriteterne deltog
i Følget. Butikerne og de offentlige Kon-
torer var lukkede.
þÿ �Til Petersborg Telegrambur. telegra-

fere« fra Minfl: Ofrene fra den fidste Tids
Uroligheder blev i Gaar begravet. Ligene
førtes i Drofler til Kirkegaarden. Alene til
d:n jødifle Kirkegaard førtes 54 Lig. Ar-
bejderne har anlagt Sorg i 3 Dage. Em-
bedSmændene og de off.ntltge Kontorer har
indstillet Arbejdet.
þÿ �Petersborg Telegrambur. meddeler:

De fra Provinserne sidste Nat indløbne Es-
terretninger beretter om mere eller mindre
alvorlige Uroligheder. I mange Byer har
der sundet Sammenstød Sted mellem Be-
folkningen og Soldaterne, hvorved der paa
begge Sider har været mange dræbte og
saarede. Dette har særlig været Tilfældet i
Kaluga, Grodnow. Rhbinfl, Tver, Minfl,
Kurgan og Sebastopol.

I nogle Bh:r har der ogsaa sundet
Sammenstød Sted mellem sorflellige Partier
i Befolkni: gen. I andre Byer fortsættes
Jødeforfølgelsen, og da særlig i OdeSsa. I
denne Bh har man blandt de faldne sundet
flere forklædte Politibetjente. De jødifle
Butiker er overalt pchndrede, og Jøderne i
stort Antal dræbte eller saarede.
þÿ �Berlin: Til Loc.-Anz telegraseres

fra Warschiu: I Radom er ver i de fidste
Dage bleven kastel ikke mindre end 20 Bom-
ber. Gaderne bles spærret med Barrikader,
ved hviS Bortiyddelse mange dræbtes eller
saaredrS.
þÿ �London: Til Daity Express tele-

grafere« fra Oocssa, at der er bleven erklæ-
ret Belejringstilstand, hvilket har forbedret
Forholdene. I Aftes var alt roligt.

Kong Georg.
R e r I i n, 3. Novbr. Kongen af Græ-

kenland er i Asies Kl. 11, efter at have ta-
get en hjærtelig Affled med Kejser W:lhelm,
atter afrejst herfra.

Hoderftofmarkedet.
2. Novbr.

Notering in looo.
(Meddelt af Alfred Riis & Co., Havne-

gade 19.1
Hvederlid, grove, københavnske þÿ�5�0�5 ��5�1�5O.

Do do. fremmede 475-485 þÿ �
Hvedestrømel 550 þÿ �
Rugklid þÿ�4�7�6 ��6�2�5þÿ �
Rapskager, københavnske 615 þÿ �

Do. Odessa þÿ�5�6�0 ��5�7�6þÿ �
Hørfrøkaaer, københavnske þÿ�7�1�0 ��7�1�5þÿ �
Bomuldsfrøkager, afskallede do. þÿ�6�2�5 ��6�3�0þÿ �
Bomuldsfrømel, do. do. þÿ�6�1�0 ��6�2�0þÿ �
Do. dobdeltrenset, 60 PCt.
Mela«sefoder sra D. D. S. 485 þÿ �
Blodmelasse 500 þÿ �
Solstkkekager 640 þÿ �
Risaffald
Maltspirer 480 þÿ �
Foderbhg 520 þÿ �

Alt frit paa Banen eller lob. i Partier.
Mel og Gryn. København, 2.

Novbr. (Ved P. Melding.)
Stjærnemel 1600 Ore, Flormel 900,

figtet Rugmel 800, Bygmel 800, franfl
Hvedemel l200, ungarsk Hvedemel 1600,
Boghvedegryn 1300, affl. Boghvedegryn1 700,Ris 1 500þÿ �1 7þÿ�0�0 ��2�0�0�0þÿ �2500Sagogrhn
1600, Sagomel 1400, Semule 1200,Rismel 1300, Kartoffelmel 1100, Perlearvn
1000, Byggryn 750, fine Bankebyg 900,
Havregryn 1200, ægte skotske Havregryn
1550, brune Bønner þÿ�1�3�0�0 ��1�4�0�0�,hvide
Bønner 2000, affl. Viktoriaærter 1300
Viktoriaærter med Skal 1050, Flækkecerter
1000, Kogeærter 1000, smaa Dueærter 800,
Mannagryn 1200.

Alt pr. 100 Pd.

Glfl4!<b Konsultation I Bor-
nesygdomme for ube-

midlede hver Søgnedag Ira Kl. þÿ�9 ��1�0Fm.
C'hr. Kroldrap. Læge,2!b,4? Allég&de 19.



|ra ©ll)oIm yiantclbole
obbyhes :

Skov-, La« og Hegnsplanter. Frugttroeer
Frugtbuste, Strbuste og Roser m. m.

Haveanlag udfores.
252,11 Z. Ra«te»Vorq.

menstutnæg

5t. tefanshjemmet.
Pastor Malling taler «>««>««

5. Novbr.. KL IV«. 267'88

(Litra

%\ Gtneralsorsamling
\P ofoolfte« i Haandvarkersor-

,magen TirSbag den 14.
November, Kl. 8V» Aften,
hvor der vll blive forhandlet
om »Etillingen til For-
svarSbrødreselskaber« Sam -

m. m. 257,33
ToTfen«, d-n 1. November 1905.

H P. Jensen. Formand.

Sneste Forerilllinr af <Un beramte Italiensk«

Anli-Spirltiat Inde og Trjll ak u n a t n a rinke

SIsnorlna Clementlnn Glorlo. Ledige Lejligheder.

En rummelig s Værelsers Lejligheb
er til Leje strox. Om ør.ske« kan Stald

medfølge. þÿ �. 253 27
I Zensen, vestergade 5

K.PaerelserS Lejlighed med Ksk-
ken og et vaerelfe paa Kvisten er til
Leje. 253,21

Gastgivergaarden »Thy ,
Smedegade 40

Et møbleret Kvtftvaerelfe er strox ttl
Leje. 257,30 Vestergade 57.

z Pubbeihoaliie " 6aI«,'£,«o6tl,L
I Ingerslev.

Lauritz Jensens Ohrmagasin,
m 1, CjJraven 1,

bringeH i Erindring nu til Skiftetiden.Hvalpe, lmukke, eller en vagt-
om danfl Hund. s«l»

geS. 257,39
Thorvald Dahl,

Smedeaade 10.

ktorste Dager i Horsens
af

prima Na8in0l.je,
(>)nsistenLsfedt

Vognsmørelse, f-MCM

Stort og elegant Lager i Herre- og Dame-Lomme-
II II re i kun anerkendte gode Mærker, der alle sælges med
d Aars Garanti og til mine bekendte smaa Priser.

Uhrkæder føres i rigl Udvalg af alle Slags.
Bemærk mit Vinduo og Udhængsskabe! I)c køber ingen Steder saa

pænt og godt et llhr til saa billig en Pris som i Uhrmagatinet, Gravan I.

Meddeleise
fra

Trævarotabrikon þÿ ��T�h�o�r�"S.
At vi fra Dags Dato har overdraget Eneforhandlingen af tort Afjulls-

hrænde til Ht\ f/l/'. / iKC/lP/' ved 1. P. Knudsen é Søn , hershis,
bekendtgøres herved for de ærede Forbrugere. ar, ,35

Ulandede Uetiendtgorelser

Roer til Salg.
Runkelroer, Kaalrabi samt Gulerødder

(taavel til Gartner- som Foderbrug) kan faas
t større og mindre Partier HoS

Gaardejer H Lomholt,
257.2 Tyrfted Malk.

P. Jessen & Co., Torvet 2.

Jllne bumer ojf Herrer!
Har De prøvet C. Lunds margarine

i den sidste Tid ? Har De lagt Mærke til
Konsistensen, hvor fast, sejg og blank den
er? Har De lagt Mø rke til, at den lader
sig tnekke ud som Smør, naar den smores
»aa Brod? Den fedtede Karakter, forskel-
ige Fabrikater lider af, er C. Lunds
margarine nu fuldstændig fri for. Har
De lagt Mærke til, hvor behagelig den nu
er at stikke ud af Baljen? Den revner
ikke, selv om den stikkes ud i meget tynde
Skiver, og den holder ikke ved Skeen.

Agt medlcinal-Tokayer
pr. 1

i orig. Fl. ,50, pr. '/» do. 1 35,
inkk FL

Rod\ in :
(Ægte Bordeaux i udsøgte Aar-

gaujre, hvoraf specielt fremhæves):
st. Julien
M&rgeaux
Cantenac ....
Leoville ....
Ch&t Bal'iac . .
þÿ �Rauzan . .
þÿ �Beycheville

Kr. 0,85 pr. '/». 1,(0. 1.10
þÿ �1,25

1.50
1,75
2,00

Fl.

G

G

W

Palæstina-Rødvin . 0,65 þÿ �

Bliinske A moselvine:
Brauneberger 1,00.
Laubenheimer .... 1,50.
Rauenthaler (Berg) . 2,00.
Hochheimer (Berg) . 3,00.
Gieaenheimer 4,00.

8berry A madeira
i udsøgte Mærker til alle Priaer.

Amontillado (meget tør).

Portvine, røde og hvide
Specielt fremhæves min

Honopol-PortTin til 1,50
pr. '/i FL

Likorer
i største Udvalg.

En fortrinlig Kakao-Likør til Kr.
1,00 pr. '/- Fl.

Bom.
Æjrte Guava-Rom,
Antiller- Rom

1.00 - 1.25 þÿ �1,50 þÿ �2.00 pr. FL
Martinique Rom 1,.0.

Særligt fremhæves min
wgte St. Croix Rom

i original Sty ke (lll » )
til Kr. 1,00 pr. '/ FL

Cognac: 226,24
Hennessy þÿ �Martell þÿ �Sleuckow.

F.gen Import:
Champagne-Cognac 1,(0.

do. do. 2,01.
do. do. " 3.00.
do. do. V O. 4,00.

Madeira-Cognac
0,75 þÿ �1.00 þÿ �1,25.

Whisky.
Største Udvalg i alle kendte Mær-

ker fra Kr. 1,(0þÿ �4,00 1
i Fl.

Paa alle mine Vine og Spirituosa
gives ved Køb af mindst 12 1

i Fl.
10 /c Rabat pr. Kontant.
Større Partier þÿ �Speciel Oderte.

fjold Brngsforening.
Paa »rund af Opvejning er Butiken

lakket Tirsdag Eftermiddag den 7. og Ons-
dag den 8. November, til hvilken T'd Kontra-

dogerne maa voere indleverede samt al

Skyld til Uddeleren betalt.
257,14 V-ttyrelse«.

Lundum tllll N"«4 5225
indbydes herved til et W'l 1 4, anfteb-

Sgedj-rg Forsamlingshus Cn«asI »«" »
November. Kl. 6' > og i LunN.mstov For-
samlingshus O oSda« b-»lNov»r..
Kl 7 lor al ttctftf A'g-relfe om HøjtldS-
offerets ?.fl,Samg vpioreU. af Ligkapel.
257 20 iV.'entghedSraadene.

Antispirittstiske Eksperimenter og Afslø-
ringer, hvoriblandt flera af Spiritistmeditt
Anns Rothes Tricks. Indiske Fakir- og Be-
hirndighedskunster etc. etc.

Sidst aptraadt 4 Mtana, ter udsolgt Hua I Kan-
cartpaiaats Sal i Kabanhava undar hala KaOanhstnar
araasans anstammiga rasenda anmeldelser \
Kun denne ene Fore9tllllng,

Billetpriserne er da aedvanlife.

En fmuk Jagthuid, hun, hvid med
sort« Pletter og sort med gul Aftegning paa
Hovedet, er kommen ttllndende og kan mod
haste Udgifter afhentes ho« 257,18

Katrtue Zenfe«,
Portnerhuset, Matrup pr. Bradstrup.

vor hjarreltgfte Tak ttl alle. som
viste o« Opmærksomhed paa vor Sølvbryllups-
dag. 257,4«. Mikkelsen og Hustru. Orritslev.

Hjarteltg Tak ttl Medlemmerne i Lo-
gen þÿ ��S�e�s�r�e�n�SHaab" i Ostb rk for udvist
Opmarlsomhed ved den smukke Sølvknyl-
lupssest, som I foranstaltede til ZEce for
o«. Og Tak tit dem, der besøgte os i vort
Hjem. 255,16

HanS Rasmussen og Hustru,
Ostbirk Mark.

Plads sogeS as en aeldre Pige, helst
i et mindre Hjem. Billet mrkt. þÿ ��H�j�e�m�"be-
des tndl. paa dette Blads Kontor. 255,5

En ur g Karl (26 Aar gm>.), fardig
med Militærtjenesten, med godt Skudsmaal,
soger Plads i Horsens som Kusk eller
Gaardskarl. Henvendelse til Grnft
Nielsen, Hiumannsgade 42, fra Kl. þÿ�1�2 �
IV« og fra þÿ�6 ��7�. 257,32

Ea 3 Ivarelsers Lejlighed i den
sydlige Bydel ønske« strax. Billet, market
þÿ ��N�.K. I.", bedeS indlagt paa Bladets
Kontor. 257 7

Til Salg.
Min Ejendom paa 5 Tdr. Land, Hold

til 3 Køer, Pengeforhold gode, er til Salg,
naar Handelen kan fle snart. 257,25

Morten Hansen, Korning, Hatting St.

Eli nu Wllrgssmtlningsamt Udsalg af Emor, Ost og ZEg m. m.
aabncs Lørdag den 4. Novbr. as

Smed «. ».dresens Enke,
257,31 Et-fansgade 97.

Ledige Pladser.

Fodermestre
søge« til flere Pladser, saavel g'fte som ugifte
Folk. Len sra 300 Kr. til 1300 Kr.

Foeflemand A. Jensen,
257.24 HorsenS.

En aeldre Karl. der stal passe og kere
et Par Heste, kan strax faa Plads paa
257,5 Hovedgaard Deglv«rk.

Ea yngre Karl kan strax faa Plads
hoS Gaardejer tztarl Munch,
257.6 Aale.

En dygtig Ptge og en yngre Karl
kan faa Plads strox Ho« 257,19

And. Rasmussen,
Margrethelyst, Ejer.

En ung Pige kan faa Plads strax.
257,36 Jens Andersen,

Havnen.
En aeldre Stnke kan strox eller senere

faa PladS hoS 257,40
Markus Zoegensen, Bræstenbro.

C« dygtig og skikkelig Karl kan strax
faa Plads hos Jens Nielsen, Nydesred
pr. Hovedgaard. 25742

Hgridttj etiplcjfiomiiiig
føget snarest en uddannet Ty>«plejerske
eller en Kvinde, som har Lyst og SEone
til at pleje syge og vil lade fig uddanne
paa Foreningens Foranstaltning Løn 450
Kr. foruden fri Bolig. Ansøgninger, ledsa-
gede af Anbefalinger, sendes til Pastor M.
Leth, Hornborg pr. Flemming St. ved
Horsens. 257,9

En Andenkarl kan saa PladS hos R.
Hjerrild, St. Dalby. 256,3

2 i 3 Murersvende kan faa Arbejde
hcS Murermester Bottcher,
256,4 Gramrode.

Nnioi »uedTombola
J a'boldeS

fru tfiluDflfl dcu 5. ti! Tsndag
ven Novbr.

i Lskalerne, Sondergade 48.
f.rfr >1 ren Optråden fra Scenen af Hr.

Zluc p>ii<r Lehmann med ftrne samt
enden scenisk 2lSfiftar.ee.

<>.?0diSere forefinde« paa Basaren Ekyde-
vane, Ronlet, wfn Runbrejse gennem
Cr-rten'' m m.

Entré 25 Ore for voxne, 15 Ore for Born.
Abzanz for alle.

Komiteen.Jj)

Alma Schultz
modtager fremdeles Elever t Eaag og
Klaverspil. 242,21

OrstedSgade 8, St., Bejle.
Traffes hver Lørdag fra þÿ�2 ��4paa Høj-

skolehjemmet i Horsens.
Loege Rordgaard. Uidum, bor nu t

Hr. Kbmd. Hansens Ejendom, HeSselballe»
vejen. 240,7

Traffes bedst 8-9 og þÿ�1�2 �IV«.

Z g, Tngthiisndsalget i Ostbirk
3 er nu sorsynct med det nyeste sor Sasonen og tor trods al Reklame an!,e»

- sale enhver, der fatter Pris paa gode Varer til rimelige Priser, at gøre s ne« Indkøb her. Udvalget er saa stort, at enhver rimelig Fordring kan tilfredsstilles,
sp. Min i over 2« Aar sorte Skr«derforret»i»g bringes i vel-

villig Gri»brtng. Jeg fører stort Lager i fardigsyede Kapper, verfeak-
? fS. k»r. Habitter og Tre»gebragter. 257.8
m þÿ �God Nld kodes og byttes med Barer til hojcite
| Dagspris.

Mb. I Hansen.

<?n gvd Landejendom paa 15 Tdr.
Land, hvorpaa holdes 8 Kreaturer, kun 5
Minuters Gang sra Station, kan købe« meget
b llig og med en Udbetaling as 3000 Kr.
Den egner fig scerlig godt sor en Vognmand,
da der er megen Kørsel paa Pladsen.

Henvendelse til N. Peders««, Smede-
gade 49, Horsens. 257,1

Samme Sted en lille Gjenbom paa 4
Tdr. Laud med en Udbetaling af 300 Kr.

Regnfrakker&
Havelochs,

iilouborq Forsamlinashns
Pastor T o m a S s o n fra Horsens taler

Torsdag d. » Rvbr , Kl. «». L57,ll

Z lliis Forsamlingshus
Oplaesnisg af Hr. eand. phil. Skuespiller
Berntb Jensen og Frue TirSdag d.
7. November, Kl. 7 Aften.

En! e 25 Ore. 255,19

Xvm og køb under Ombygnings-Udsalget
ho«

L. N. Nergaard,
Hmedeade 24.
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248,40 8medeade 24.
Min Forretnings stadig Tiltagen nødvendiggør Ombygning af

mine Forretningslokaler, hvorfor jeg under denne Tid lader atholde et
Udsalg, hvor enhver bør benytte Lejligheden til at købe til smaa Briser.

Udsalget omtatter tølgende:
Køkkentøj.
Glasvarer.
Porcellæn.

Do. (Kina).
Fajancevarer.
Nikkelvarer.
Punge.
Lommeknive og
Saxe.

EmaljeredeVarer
saasom :

Kedler.
Kaffekander.
Tepotter.
Kasseroller.
Bordkvlve og Gafler.
Te- og Spiseskeer.
Kødhakkere.

Brødmaskiner.
Kulkasser.
Hængelamper.
Bordlamper.
Ampler.
Søjlelamper.
Kabinetlamper.
Ovnforsættere.
Ovnplader.
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imprægnerede og Gummi,
anbefales af 257,22liii Lruggsoremng

er iu!!-r Tirsdag den 7. November samt
piaolgende Onsdag Formiddag

Al Zkyld tit Uddeleren bedes betalt
inden nævnte Dag.
255,17 P, flyrejsen.

Chr. Damsgaard.I Gedved
er et saa godt som nyt grundmuret HuS til
Salg mod en lille Udbetaling. Der er store
Udenomsbekvemmeligheder, som passer til
flere Slags Professioner, egner fig ogsaa
udmcrrket til en Vognmand. Huset giver
stor Husleje. 257,13

Købere kan henvende fig i Gedved Brugs-
forening.

frait kWisjliksntiiill.
Oeneralsorsam'.ing i Barrit Kro Lør-

dag den 4 Novbr , Kl. 8 Aften. 256,8
ftlflfring ny Mnslin- og Grov-

smcdcsonctning
anbefales. Første Klasses LandbrugSmafli-
ner føres paa Lager sra Jyllands bedste
Maflinfabrtker. Specielt Syge-Beflag udfø-
res. Gamle Vogne tages i Bytte med ny.
191,8 LErbødigst R. P- Nielsen. Glud

GMrk Forsamlingshus.
Opl«rsni»g af Hr. Skuespiller Bernth

Jensen med Frue fra Kobenhavn Man-
dagr« den «. Novbr., Kl. 7\. Aften.

Gra.i« adgang for alle. 255,3

En Skroedersvend
kan strax faa Arbejde HoS

Skroeder Jensen,
252,13 Juelsminde St.

En yngre Andenkarl kan faa Plads
strox hos Otto Pedersen,
255,41 Lundum.

En dhgtig Forkarl og en yngre Karl
kan faa Plads strax i
255,4 Landum Molle.

Mallivg landbriigchole.
Malling Zt.

6 Mdr.s LandbrugSkursuS fra November til
Maj,

9 Mdr.s Landbrugskursus fra November til
Avgust.

1 Mts. KursuS for KontrolaSfistenter i April
Indmeldelser modtages, og ncrrmere Op-

lysninger meddeles. 191,30
K Bak. H. P. Larsen.

Sadelmagerforretning
anbefaler sig med Etabs- og Arbejds-
seletøjer, Vhaiseionguer, Sofaer,
Utole og Mabratser, alt 1. Kl. s Mate-
rialter og billigste Priser. Reparation
af Seletøjer og Møbler udføres hurtig
og billigt. Sel»tejs|v«rte haves paa
Lager hos 249.6

R. Ri-lken. Glud

Scerligt Tilbud.
Paa Grund as Oprømning udsoelges 80O

smukke ZEdletraeer 25 pCt. under min
lave Pris. 2. Kl s Trceer halv PriS. Jøv»
rigt anbefales alle SlagS Tracer og Planter
til Haver. Prisliste franko.

Haveanlaeg nbfsres 229,15
2Erb. I. ZakariaSsen,

Planteflolen ved Hedensted St.

Fotografer.
Mine, for deres udmærke Lighed og

fine Udførelse bekendte Fotografier, anbe-
fales fremdeles samt min lut« Klasses
Anstalt for Forstørrelser af Bil-
leder. Fotograf Hermansen,
99,38 Søndergade 44.

Præmierne
fra Plagesknet i Horsens

kan nu afhentes paa Landbrugsforeningens
Kontor. 255,43 Urmager Christian Holm,

Smedegade 12,
anbefaler sine anerkendte gode og
billige Ure og Briller. 207,24

Hatting Gymnastikforening
begvader Ghmnastiken Ma,bag den 6.
November, Afrev Sti. 7, for Karleholdet
og Onsdag d. 8, Kl. S' ,, for Drenge-
holdet og Kl. 7 for Pigeholdet.
255,20 PeAyrelsen

Husholderske.
Som saadan er P'ads ledig strox hos

en yngre Handelsmand i Horsens. Billet
mrkt. þÿ ��H�u�s�h�o�t�d�e�r�f�l�c�"modtages paa Bladets
Kontor. 253,22

Ea stink Karl kan saa Plads til Itte
November hos 253,26

Rasmus Andersen,
Kjoerholm pr. Hovedgaard.

En Enedkerforbundter kan faa Plads
strox eller til 1. November.
20347 Snedker Ehr. issrlksen,

RcederSgade.

Biener til ImIrMsiMg
IN axes, og grundig Uudervisning gives af

trftine Jensen, Nørregade 56, 2. Sal.
198,7

Tjenestefolk,
Karle, Piger og Drenge, søges til l. Novbr.
Høj Løn gives.

A. Jen5en, Siadsfcestemand,
224,37 Thonbogade 7, Horlens.

En vh'tg konfirmeret Pige, som kan
liage hjemme, kan faa Plads til 1. Novbr.
eller senere. 254 11 Amaliegade 39.

silkeborg hisboldoiiizsjlolt.
Skole og Hjem for unge Piger.
Nyt Kursus begynder 3. Novbr. Skolen

er udvidet. Program tilsendes.
126,11 Gudruu Jorgensen.

Nyeste Nyt
i Talemaskiner (Gra-
mofoner) fra 20 Kr.
Fonografer med tre

.bespillede Valser 10
Kr. Bedste haard-
støbte Edison-Valser
'i Kr. 25 Øre. Store

danske Gramolon-Plader 3 Kr., smaa do.
do. 1 Kr. 50 8re.

Eneforhandler af Fonograf-Valser, som
ikke slaaes i Stykker ved Fald, samt Gra-
mofon-Stifter, som besidder den Egenskab
at kunne dæmpe og forstærke Musik og
Sang efter Behag. Faas kun hos

Eneforhandleren, Urmager og Optikus

Tirsdag den 7. Novbr,
nedsætter jeg mig: som prakti»e
rende Dyrlæge i Hedensted.

Hornsyld Aapell
Bramde.

Storklovet Bozefavntr« fra sidste
Aar kan saai i enkelte Favne og vognad«
ningsvis ved Bryrup St.
257,16 G. Bed.l.

256.37 Magnus Hansen.

Kulksnideobrath-
samt Still« gpafiat KfÆX

ranti. Afbetaling indrømmes.
A P. Asdersen,

L42 56 Taarnbvaningen.

Iessensxsels l. CJeuensgade %
Lvpedition«t id þÿ�1�0 �IV« og þÿ�3�7�i �S.
For do i Baukcn indskudte Belob hæf-

ter Handelsbankens fuldt indbetalte Aktie-
kapital 99,1

7500 fir , 4000 Sir. n 2000 Sir.
haves til Udlaan i December Termin d. A.
mod Sikkerhed i fast Ejendom
257,43 A»-hers Boyer,

Sagfører.

Nodde-

S. C. Kraul,
Sendergade 42 255,25 Sætter De Pris paa

at faa en holdbar
Carl Andersen.

Telefon 244. Søndergade 44.
20 Millioner Kroner

foruden et betydeligt Reservefond.
Telegramadresse: Handelsbanken,

Horsens.

Saugforeninaen Ijdnn.
Utort

Butiksjomsrn.

Crome & Goldschmidts Udsalg
bortsælger

Jrrigatorer
(Udskylningsapparater),

komplette, stør? e Udvalg, alle Priser, Heste-
bamSaade, lige ved Søndergade. 207,24

Svamp,
køb den da altid hos Kunstige Tænder.f"S

a. f De bedste, smukkeste og billigste o

o I Tander faas hos 153,13 D
MARIUS HOLST.Til Amerika.

Med Anchor-Linieno store, nybyg-
gede og hnrtigsejlende Dobbelt-
8krue- Dampskibe,fra Kp. 3,50.

þÿ �þÿ �4,00.
þÿ �þÿ �10,00.
þÿ �þÿ �12,OO.
þÿ �þÿ �16,OO.
þÿ �þÿ �17,00.

þÿ �7.00.
O 30 pr. Al.
0,50 þÿ �

0,50
0,75 -
3,00.
3,50.
0,75.
1,00.

i November Maaneds
Nederdele
Korte Kaaber
Halvlange do.
Pltisch do. _
Overfrakker þÿ �
Habitter þÿ �
Drengedragter þÿ �
Hvergarn þÿ �
Blusestoffer þÿ �
Sorte og kul. Kjolestolfer þÿ �
Kostumostoffer þÿ �
Moiré-Skørter þÿ �
Klæde-Skørter þÿ �
Korsetter
Paraplyer
Dame- & Herre-Undorbeklædning t t .

Som saadan kan en tro og paalidelig
Pig- saa Plads strax hos
254, '.0 Bager Jensen, Brædstrup.

En P>ge i 15 eller 16 Aars Alderen
kan saa Plads hos
254.17 I Frandsen, Gedved.

ISaase- og Andespil
afholdes Lordag den 4. Novbr, Kl. 8V»,i Hot-l þÿ ��H�e�i�m�d�a�l�"�.
25533 Bestyrelsen.

= = F. W. Ullerup, --- o Hestedamsgsde Nr. 21. 1ste Sti. H« Ft-blret 1881. 2.

Isenkram, Glas,
Porcellæn, Fajance

Ogþÿ ��C�a�l�e�d�o�n�i�a�"og þÿ ��C�o�l�o�m�b�i�a�"�,
hvor Prisen kun er 115 Kroner paa
3dfe Klasse, indbelattet 8eparatka>
hy tter for 54. 4 og O Personer samt
billige 54 den Klasses Priser. 18533

Nærmere Oplysning meddeler
Carl Jensen, Emil Nielsen,

Allégade 21, General- Agent,
Horsens. IVyhavn 17, Kbkv. K.

Køkkenudstyr
(Kokkenudstyr fra 20 Kr.).

forlystelser. Malkesodermester. Hænge- & Bordlamper,
Ampler, Ganglamper,
Lygter, Lampeglas,
Kupler & Væger.

Chr. Henrichsens Boghandel.
Nyttige Haandboger.
Brev- og Formularbog

For en saadan er Plads ledig ttl god
Løn HoS Jorge« Therkelsen,
257.41 Hvirring.

med et Uddrag at de ny Skattelove 05
tiere boicerlige Love ved Chr. Weiss, Red.

at Sogneraadstidende.
Pris 160, indb. 2 Kr.

Frk. Jensens
3 Kr , indb. 4.50.

Fru Constantins
2,50, indb. 3,75.

..HkjlM"s KamM.
Fredag den 3 Novbr , Kl. 8'/,: Ask ysjskole »Eg! SEg!ved Malling St. modtager Elever til Vin-

terstolen den 3. Novbr. Hojlknke med
LandbrugSfag og Haandv«rker?:ole i 5
Maaneder. gorberedelkessto.e hele Aa-
r<t sor Karle og Piger, der vi! optages paa
et Seminarium. UnderviSni!. tn ledes af
5 Lcerere og 2 Lcererinder Uformuende
Elever kan saa Understøt e'se af Elevsor-
eningen. 201,25

Ehrist«»isen'Mnarssoe.

MessinHængelamper
i torskelligo Stilarter og udfort efter

danske Kunstneres Tegninger.
8e Yinduerne!

Olii. Hang;,
Smedegade 13.

betales mod Varer med þÿ�1�8�0 ��1�9�5Ore Sn.
hoS M. Jepsen,
203,33 Nørregade.

NB. Honning kobes.

Irttu Amalie tireniei-SøiliHitot)
(Bo«- og Romaucesangerinde).

Wl>»>. Mm. SfiTX
hr. 8tir| Sjettsei.Udestrivt Uka»»t»aviens fineste

Tryvakunstuer.
Magi. þÿ �Upirrtisme. þÿ �Teoso-fisme. þÿ �emvtekoik.

Lokalet er opvarmet.
I" þÿ ¬�eGadeplakaterne!

þÿ �224 þÿ �

Obs.! Sengeudstyrsafdelingen bringes i Erindring.
VoreVarer er de bedste og koldbareste, der er fremme

i Handelen, og tilbydes med fuld Garanti til de af Fabrl-
kerne ansatte lave, bestemte Priser. 257,26

I. C Jsraelsens
Kvmmisfioni kontor for Ordning af Handler
om Ejendomme. Forretnim er og AvtSdur.

Telefon 48«. Tsnbervro «.
Kogebøger.

Søndergade 41.

Ar-ni-ka-
8æbe mod Kalsium er et udmærket
Sliddel mod Fodsved og deraf
angreben Had, faas i Materialhan-
delen hosKobLigWniKlirgrrg.17

»tort «o,rr. tiilli,- Piisrr.
«.-.-n>.d- >7. H. P. Nikolajsen.

kan

t

iest

Udsalget er langt det største her I Byen.
Crome & Goldschmidts Fabrikers Udsalg.

- 225 þÿ �

sor hun ogsaa paa sin fine, diplomatiske Maad«,
med passende Mellemrum forer Oiinska i Ilden.

Snart nærmer de sig endelig Milano: en stor
By med halvmiddelalderiige Volde og befæstede
Porte. þÿ ��I�lgran Milano!" udbryder Carlo til
begge Damerne. ..Se her: Rogen fra vore Uld-
og Silkefabrikker! Om lidt er vi ved min Bys
Pcrte! Se vor store Domkirke! De har aldrig«sor været i Milano. Grevinde? Her er vi i Be-
siddelse af alt. undtagen Lykke! Hoek hoster vi.
kolo Gange i vore Enge: vi har ny Grøntsager
flere Gange aarlig. rigelig Vin. Overflod af Faar
og Utal af Silkeorme. Vi er bleven stormede syv
og tyve og belejrede seks og fyrre Eange, og sidenj
Charlemagnes Dage har vi altid hast en Tyran
til Regent."

Idet de rumler over en Kanal og ind i
Ticinese-Gaden, hvor deres Pas endnu en Gangl
undersøges, lægger da Messina Mærke til. al ikke
blot er alle Skildvagter fordoblede, men
Porten bestaar Vagten af ikke mindre end ...
stærke Kompagnier, vilde, blodtørstige Kroater.
Videre fortsættes Korselen gennem Byens smalle
Gader med deres høje, gammeldags Huse, indtil de
endelig naar Posthuset, som ligger i den nuværende.
Via Monle Rapoleone.

Idet de er i Færd med at forlade Diligen-

ved
tro

þÿ �222 þÿ �

strissimo?" som om han var en Gud. men ester
at de har lagt Mærke til hans Venskab med den
østrigske Officer, har de igen trodsigt sat Hattene
paa og truende snærret: þÿ ��F�o�r�r�æ�d�e�r�!�"Ja, selv
da Pergolese endelig tager Plads i en Vogn sam-
men med Estelle, er en af Fyrene saa fræk, at
han næsten stikker Hovedet ind i den til dem og
broler: þÿ ��R�e�dmed Ostrigernes Tenor ! Forban-
delse over Pergolese!"

Dette er sor meget, endogsaa for saa stærke
Nerver som Pergoleses. og han skammer sig over
det Folk, som han elsker.

Sekstende Kapitel.
Paabnene i Høet.

Et Ojeblik efter tænker Pergolese dog : þÿ ��H�v�o�r�-
for skulde jeg egentlig bryde mig om det. naar jeg
kun gor min Pligt? Alle disse Herrer vil dog
en Dag faa at se. om Pergolese er Forræder
eller ikke!" -

Derpaa stryger han Krøllerne tilbage sra Pan
denþÿ �som om han dermed ogsaa vilde forjage Tan-
kerne om det sidste ubehagelige Optrin þÿ �og
vender sig til Estelle for at meddele hende de Pla
ner, han har lagt for hende. þÿ ��O�p�r�i�n�d�e�l�i�gvar det
min Hensigt at anbringe dig i Skole hos min
Tante, Signora Guiseppina Bianchi, men nu synes
jeg ikke længer om at underkaste dig den streng«;

þÿ �221 þÿ �

41 Mil hujede pris Hj
for Heste til Slagtning betale«
204,22 Rsrregabe 32.

Marius Holst.

>'g til hende, medmindre denne Dame staar saa
ledes under min Uontrol, at jeg fulbitcenbig
lede deres Omgang."

..Naa. saa kommer jeg jo til at slaa mig ned
et eller andet Hotel," bemærker hun. þÿ ��m�e�nje,
haaber da. at D« nil tillade mig at besøge hende
som jeg er tommen til at holde saa meget af?"

Grevindens Bemærkninger har imidlertid hen
ledt Carlos Tanker paa, at hans Forlovede >0
uden Tvivl vil søle sig meget forladt, saa megell
"ere. som den ncermeste Tid vil fore saadanne Be-
/enheder med sig. som ncesten fuldstændig vil af-

bam fra at kunne besøge hende. Derfor soa-
Vm høfligt: þÿ ��D�e�tskal gloede mig. hvis De

mi . ''"middag lige ester Blokken fire vil besøge
i en Time."

Planer.
' cn Time?" Det er for lidt for hendes

þÿ�M�u�l�i�k �m vil faa nok at gøre med sin>

en Gang maa standse ved en Lansbysmedie. fordi
den ene Hest har tabt en Sko. ser de tre Bonder
lænkede sammen og i Kløerne paa en østrigsk Eskorte.
Medens de fleste af de rejsende er optagne af
Hestens Skoning og utaalmodige over Opholdet,
søger da Messina imidlertid Lejlighed til at velsle
et Par Ord med en Landsmand.

þÿ ��D�eblev arresterede i Mørges. medens de ar
bejdede i Markerne." hvisler Manden, þÿ ��o�gnu er
da allerede paa Bej til Galejerne i Jllyrien þÿ �
ifølge den Lov, Radetzly udstedte sidste Maaned þÿ �
jeg fan ikke huske dens fremmede Ravn þÿ �og efter
hvillen en Mand kan skydes i Løbet af to Timer."

þÿ ��J�a�,Indicium Statuarium." brummer da
Messina. þÿ ��M�e�nhvad har de da gjort?"

þÿ ��I�n�g�e�nved det!" lyder Svaret, men derpaæ
nænner Manden sig hans Ore og hvisker: þÿ ��P�e�r�-
golese, de er det samme, som Folk siger, De er.þÿ �det er det hele l"

Derpaa opsøger han igen sin Plads i DUN
gencen. som nu atter fortsætter Rejsen, men han
stjuler kun daarligt sin Bevægelse, medens han giver
Damerne en Fremstilling af Bøndernes Skæbne.

þÿ ��J�e�ghaaber, De tilgiver min Ophidselse." slut-
ter han, henvendt til Grevinden; þÿ ��n�a�t�u�r�l�i�g�v�i�ser
De som Ostriger næppe i Stand til at forstaa mine
Følelser."

þÿ ��M�i�tLand er lig« saa undertrykt af disse hvid-
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frugter, hende lom en (Sang h«r haft hendes For.oebe i sin Magt. Dette oed iSugenia hvor
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Søndag den 5. Nobr., Form Kl. 91/«.
Prcediten. Pastor Nielsen. 203,42

Alle indbydes.

Horsens Teater.
støndtK den 5. Wovember, Kl. 8 s

En dhgtig Gvend kan strax faa stadigt
Arbejde Ho« Skraber P. Petersen, Horn-
borg pr. Flemming. 253,6

Et 5cvg Maanedsgrise
er til Salg hos

Earl Petersen, Oens.
257,3

257,29

Prima store

losses fra Dampflibet þÿ ��Em m a" sørstk.
Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag den 6.,
7., 8. og 9. ds. Bestillinger modtages.
257,28 Anbreas G. Jensen.
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Til forestaaende Flyttetid bortsælgese, »tort Parti sorte »s kulørte Kjolestoll'er til iinliiiliulell«; billige Priaer. Heluldne Varer fra 4« a 50 »re Alen. Pluaehkaaber Frakkerkorte og lange, aorte Kaaber og Capen fra » a IS Kr. Koatymer Ira IS a 14 Kr. Nederdele fra »SO »re. Bluaer Ira S Kr. Kn »el Kaaberfra forrige Aar fra » a 4 Kr. Korsetter. Paraplyer, Skindkraver, Muller, Handsker aaint alle Nødvendighedsartikler til meget billige Priser.

pas M
llovtmlitrlonittn!

Tillokkende Reklame og usande Fcre-
stillinger narrer ofte godtroende Folkas med manoe Penge Nogle Forret-
ninger fortaller om deres þÿ ��s�m�a�aUd-
gifter-, som bevirker billigt Salg ; men
druger samme som Regel meget store
Annoncer, som koster þÿ�4�0 ��7�5Kr. hver
Gang, hvilket bliver Udgifter pao flere
Tustnde Kroner om Aaret.

Koderne bor soge Forretninger, som
giver gode varer og ikke Snak for
Pengene. 254.42

Rosenvinge. Udsalgene flndeS i Lan-
dets storste Byer. gor falle« store Ind-
kod, hvorved fremkommer lavest existe-
rende Priser paa alt. og der findes in-
gen som giver saa meget sor Pengene,som netop ?tose»vi«ge Udsalgene

Stort Lager i Kjoletojcr, Bomulds-
varer, LarredSvarer, Bluseltv, Neder-
dele, Smaattng m. m.

Ingen saa billig, þÿ �
Rosenvinge dog billigere-.

I November Maaned e.rlca Bort-
salg af et stort vareparti sarlig bil-
ligt.

Vore bekendte gode

Uld og Klude modtages til højeste Ppis.

Hj. af Søndergade og Hospitalsgade, H913Id RlXn Hj. af Søndergade og Hospitalsgade,
Leverandøp til Varelottepiet. Leverandøp til Varelottepiet.

P. A. Borup, Hatte- & Bundtmager,
NoiMlergade 39,

anbefaler det nyeste for ttæaonen I: Gfiristen Christensen
Største Udvalg i

Herre- og Daiiiepel.se |
samt

Silkehatte,
Herrehatte,

Land mandshatte
fra de fineste til de billigste.

er

Jagthatte, Huer
Og

Kasketter
i stersla og smukkeste Udvalg.

51 ii Ifør, Baretter og Collier«
fra 100 fra 100 fra 100.

þÿ �Søndergade 32, Horsens þÿ �

Herreekviperings- og Skræderforretning.Spaserepelse.
Kraver, Tæpper, 91ufledi«er og

Fodkurve.
Alt i alle gangbare Skindsorter og til billigste Friser. Alt garanteret aolidt og

godt forarbejdet. 18 37
Reparationer udtures hurtigt, smukt og billigt.

Hatte og Kasketter f største øg
smukkeste I dvalg.

Leverandør til Varelotteriet.

Horsens største og billigste Lager af Klædevarer.Læderremme,
Balataremme,

Bomuldsremme
-tales. 225,2

P. Jessen k Co., Torvet 2.
Færdigsyede Overfrakker

i stort Udvalg fra þÿ�1�0 �4© Kr.
Færdigsyede Klædninger
i et enestaaende Udvalg fra þÿ�1�6 ��5�0Kr.

Efter Maal i denne Sæson uden For-
højelse i Prisen.

Klædninger syes efter Maal til samme
Pris som paa Landet.

Se Vinduerne! Se Vinduerne!

Dredgetøjj
i »torate Udvalg

p. A. Borup, Hatte- & Bundtmager,
Nøndergade 39. Vandtætte Frakker

fra 15, IS og 35 Kr.
Odelæg l)e kun ganske rolig

Deres 31ave
ved at drikke alle do
rimulige Elixirer og Bit-
tere, som falbydes til
billige Priser.

Den ægte W Still
til billigste Priser.Vadmel modtage« til Syning.

MF" Jeg er den eneste i Horsens, som selv forarbejder alt paa egne Værksteder, og kan jeg saaledes byde den
største Garanti for, hvad der sælges.

"
250 39»ilMtkf

men kob Dcres Varer, bvor Te bevislig saar dem bedst til billigste Priser. Dct er en Kendsgcrrn'ng, at Tojhufet, 3, Emede-
«ade 3, i de so lobne 7 Aer ved fin strenge Rkkllitet bar skabt fig en Kundekreds, som red, al Forretningen« Princip er at tilbyde
Paregne uden Mcllembandlers Forijencste samt ved smca Drt-tsomkopninger (elegante Bmiker og stort Folkehold fordyrer absolut
varerne) trods- enhver Konkurrence. Specielt anbefales: Wlrter Overfrakker til vcxie fra 15 Kr. vinter Overfrakker (grae-str bede, sidste Mode) sra 22 Kr. Herre Klaedning-r kra 15 Kr. H-rre-Klaedsiuzér (stormønstrede, sidste Mode) kun 23 Kr.
B-uve-KlædNiiger 33 Kr. Koretapper (med dlaat heluldent Foer) 23 Kc. Klæbeiitger til halvvcxne sra 10 Kr. Dre»z-c-
Matrosdragter fra 3 Kr. 50 Ore. Dreuge-Gtsrtrojer sra 3 Kr. 50 iSre. Blaa heluldne v?»kl«der 4 Kr. Stribede, uldne
Ve»kl«rd«r i flere Monstre fra 3 Kr. 75 SSce. 245,1

fifle Herreklæder og Ardejdstej forarbejdes paavore eame Værksteder i København, derfor flottest T«it
samt Garasti for Uvd Euriug.

VomnliSbeaklæber fra 1.50. »rbejbSjakker fta 2 Kr. Bluser sra 1,25. Skjorter sra 1.20. Uadcrbemklæder 80
L:e. Ulbtroier 75 Lre. Uokker 25 Ore. As'a»dske Trojer 3 Kc. Ekimdfrakker 15 Kr. Rejsefrakker 12 Kr. R-gufrakker
(prima engelsk Fabrikat) 22 Kr. Kraver (store) 50 Ore Dobbelte Fupper 35 Ore. skipper i mange Favner 25 Ore. Mamchetter40 Ote. Cpkiehuer fra 50 Ore. Kasketter fra 60 Lire. Hatte fra 150 Ore. De meget moderne Hi auamahatte kun 2 Kroner.

islandske Bitter
skal nok hja-lpe
Dem igen.

Ægte islandsk Bitter
fra Fabriken Island,
Kobenhavn, faas i Hor-
sens hos d'Hrr.

Eskild Jensen, I. P. Iversens Efterfølger,
Julius Christoffersen, Marius Holst, Anton
Knie, Toft Legind, C. Rasmussen, Hj. af
Borgergade og Havnealléen, H. Rasmussen,
Bech-Sørensen og Michael West.

Mange Guldmedaljer samt Lægeatte-
ster. V3.44

Lrlandos D s d. Jet ungarnfl Blad tæftes
forleden f«!gende Notits:

Bi sluttede i Gaar vor spændende Feuelleiton
med, 'at Helten Lrlando forvildede sig ind i en
Hule, hvor han dode af Sult. Vi er overbeviste
om, at vore »rede Loesere og Læserinder vil være
os taknemlige, naar vi i Tag meddeler, at Lrlan-
dos Tod var begrundet i et pekunicrrt Mellemvoe-
rende mellem os og Romanens Forfatter.

Eiter at denne har iaaet, hvad han havde til
gode, har han lovet at fortsætte Skildringen af Cr«
landes lrveniyrlige Lobebane. Lrlando siap nemlig
etter svoere Lidelser ud af Hulen og kom snart til
Kræfter igen.

Annonce. Dygtige Agenter antages i
smukt udforte Forstsrrelser. N. N

Fotograf.

Leverandør til Varelotteriet. Uld købes ojf dytte« med Varer.
Med hver Klædning følger Tøj til Reparation.

Stort Udvalg i Kraver, Flipper og Slips, Lldtoj, Sokker, Seler m. m.

STT" Arbejdstøj sælger jeg bedst og billigst.

Søndergade 32, Horsens.

M Mit store Udvalg
i Herrehatte og Huer samt engelske Sportshuer

bringes i velvillig Erindring.
De fineste tyske, Italienske, engelske og lVfenerballe føres, f. Ex.:

Lodtojs Afdelingen
er stedse forsynet med et stort Udvakz af

Christy, Borsaiino, HuckeB, Guiseppe, PetroEi m. II.
Alle Reparationer udfores hurtigt og billigt. Silkehatte afstry ges.

Bemærk Priserne i Vinduet! Bemærk Priserne i Vinduet!soiidt Herre-, Vom c- og Sornefodtoj.

fjuff Tsjhuset
(ved I. Larsen),

Ove Risom
anbefaler nye hjemkomne Varer i Christen Christensen,

Søndergade 32. Søndergade 32.

ZMmM Anger vnM.
S-»b-rgabe 22, \. «al. 24851

£3trferene Ha»fe»S

Stoffer til Nederdele,
2 Al. bredt, fra 1,10 pr. Al.

StotTerlilSiiaseredragter
2 Al. bredt, Ira 1,25 pr. Al.

SmeSegaSe ).

-

Stoffer til Kaaber,
sorte og kulørte, fra 2 Kr. pr. Al.

Stoffer til Frakker,
2 Al. bredt, fra 1,35 pr. Al.

Heste til Slagmmg Mit Systems
Storsteco

CO

S
r-

'ob'S til hzjeft' Pi'S uf
Peteefea

1.5 Stcfsfezaah?
' ti. n Terd. lisbciouiie Lojtuaut ,. P. ttiiller. bruger-

og anbefaler varmt

Hei ru-Hørtrikotage Underbeklædning
Ira C. Conimichan & Co. i Silkeborg.

Hertrikotage er det 20de Aarhundredes bedste Underbeklædning
Anbefales af fremragende Læger. Provebog udleveres.

Eneudsalg for Horsens og Omegn or hos 188,11
Søndergade 34, M. C. I5ei thelseil, Søndergade 34

ER DET
FINESTE
PRODUKT.

% 4fir : .» IB,

Stoffer lii Bornekaaber,
2 Al. bredt, fra 1,25 pr. Al.

Pliisch til Kaaber,
tort Udvalg, Ira 2,50-15 Kr. pr. Al. j ijefte- og itolmrtr

betales med hcjeste Pris as
239.3 R. Rvsemderg.

tf
kebeS til % <it PeiS. 251?

plthii, Fughcl-u
T . 3-'

Bluseliv-Stoffer,
fttørate Udvalg, fra 50 Ore pr. Al.

Bengt kejligijeden!
K. S.

I denne l'ge bortsælges:

Calundann.
vSort Klæde (hel Uld ), i

2 Al. bredt, prima Kvalitet,
2,50 pr. Al. Koste, Reb, Pudsetvist Otto iHisiisfesis

af aldeles udmærket Kvalitet anbe-
fales. 225,4
P. Jessen & Co., Torvet 2.

Tak! Andersen > til Husejeren): þÿ ��D�e�nLiflig,
hed synes jeg rigtig godt om; men sig mig en
Gang, maa man have Lov til at banke Tapper i
Gaarden?

Værten: þÿ ��J�a�,naturligvis !-
A: þÿ ��T�ehar maasie beller ikke noget imod, at man

en Gang imellem kommer lidt sent hjem og tumler
paa Trappens"

Veerlen: þÿ ��N�e�j�,hvad skulde det dog kunne qore."
A : þÿ ��D�e�tvar da rart. Maa B«rn lege og

sisje, si.a mrgei de har Lyst?"
Lcriten: þÿ ��D�e�tforbyder jeg dem aldrig."
B. : þÿ ��T�a�kfor Oplysningerne, men saa tror

jeg kk?, jeg ril bave den Lejlighed. Farvel !"

Altid sidste Nyheder i
Hatte, Huer og Kasket-
ter hos 251,39

-o
n
x

Drik altid Lady. Holms Kaffe.
Medal s: Pari« og Horsens.

ficl«gtrr»trtta»Kgrv,
1S-'>«ia»

Pi har nu ar!er Brug «ør

sitDel Fstld
paa Vor SkaereripIadS. 218,57

Horsens Trælasthandel.

« ål HWjas-ine

er tor Tiden

u
0-
i.

aC
s.

85 Stk. Frakker fra 10, 12, 15, 18 þÿ�K�r �
40 Stk. sorte Kaaber fra 6, 8, 10, 15 Kr.,
65 Stk. Nederdele fra 3, 4. 5, 6, 8 Kr.,
25 Stk. Plilsch-Kaaber fra 12, 15, 20, 25 Kr.
Bemærk! Stykkerne er alle nye for Sæsonen, men købt til en meget

billig Pris af en Kebmand, som er opiert med Handelen.

Sort klæde lii Nederdele,
2 Al. bredt, god Kvalitet. 1,65 og

2,00 pr. Al. 240,6

Ah Stof, som købes, tilskæres
gratis.

Uld og Klude modtages
h
S
5

Kridgtlirls IHain Splint,
Danhnodi fjortlfu

cirka 40 Øre
billigere pr. Pund end flnestc dansk Hejerismor.

lcsscS fra D?mper þÿ ��E�o�n�s�t�a�r�c�e�-tcn 4., 6.,
7. og 8. Novbr. 254,31 I. P. vcck.

.t » >»« Fo 'eblad-4 kog rykker, Ud
Rr». ZmqMtfe« å

þÿ �223 þÿ �

hun tender ingen þÿ �og De r;I i-1 natur-der þÿ �

ligvis þÿ �"
þÿ ��B�l�i�v�eboende i min gamle Lejlighed i

Rebecchino, bvor jeg finder mig vel tilpas. Da
Estelle, saaledes som Tilfældet er. staar uden

kvindelig Beskyttelse, vil Kg ikte bo i Hus som,
men med hende, stont delle ellers er Skik og Brug."

þÿ ��M�e�nhvorfor »kulde hun itte kunne faa en

Ledfager, om ikke ligefrem Bcstnttcrinde i mig?"
sporger Grevinden til Carlos storste Forbao»else.

þÿ ��J�e�ghavde tænkt mig. at De fortsalte Deres'
Rejse til !riesl med det samme."

þÿ ��N�e�j�.det er umuligt, hvis der ,lte ligger Penge-
forstærkninger og venter pga mig i Milano. De
ved jo Besled med min lille Ejendom i Ungarn
men nyaastc har det forestaaende Opror allerede
ruineret mig." hvister hun til Svar.

þÿ ��J�a�.jeg har jo hort om det." svarcr da Mes-l
sina, medens et Udtryk af Haab breder sig over
hans Ansigt. Et Slag mod Ostrig. er del samme,
som et Stag for Italien ! Men paa den anden Side
ved han ogsaa godt. at der gives Damer, som
evig og altid beklager sig over deres Finanser. Der,
for fortsætter han: þÿ ��D�e�nSag maa De selv raade

for. Fru Grevinde, men for at give Dem ren Be-
sled vil jeg lade Dem vide. at Estelle vil blive

stærkt optaget af sine Ovelser. og at jeg ikke paa

nogen Maad« vil tillade nogen Dame at slutU

Ove RBsom.
Ko- og Heftehaar

ksbeS til højeste Pris.
Et stort Udvalg i Piasava, Kokus,

Ziber, Vorster og Borstetrae anbefales
d'Hrr. Amatører til billigste Priser.

Borstenbinter K. ?homse»,
236.39 Emedegade 18.
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Carl F. Holst,
SGndergade 45. 1 39,46

Mil De købe Møbler,da køber De ubetinget bedst og billigst hos mig, da jeg har det storste Lager af
alle Mlags udmærket forarbejdede Hobler at vælge imellem. 115,1

Søren Erichsen, Hestedamsgade I.

þÿ �227 þÿ � :

.Og Frosenens?"
þÿ ��S�i�r�.22, Via Oriani. Bcsogcnde modtages

i een iiinc fra Klokken fire om Eftermiddagen.
De ser, jeg spærrer hende ikke inde som en Novice,
men hendes Stemme er Arbejde værd, og hun vil
saa meget at gore."

þÿ ��J�a�.og jeg har en Mester, som vil være i
Stand til at saa noget ud af mig." bekræfter Estelle
med skinnende Ojne.

þÿ ��M�e�n�.�"siger Rådet,, ty. som allerede har bc-
stiit en Vogn til Grevinden, þÿ ��D�emaa spise til
Middag med mig i Aften. Carlo det for-
langer jeg."

þÿ ��J�a�.hvis jeg selv maa bestemme Tiden," sva-
rer Pergolese.

þÿ ��N�a�t�u�r�l�i�g�v�i�s�.�"
þÿ ��K�l�o�k�k�e�nsyv, og hvor?"
þÿ ��3Restauranten i Hotel Rebccchino ! Saa har

De ikke saa langt hjem i Aften, og jeg ser jo.
al De er træt af Rejsen. Damerne er naturligvis
ganske udmattede." tilføjer han. idet han hjælper
Grevinden til Vogns. Medens han derester sviger
efter Grevinden, saar han Vje paa en Bunke Dri-
verter, som imidlertid har samlet sig. og brummer :
þÿ ��D�i�s�s�eAsener synes at forstrække vor lille Ben!"

Og saaledes er dct. Thi da Pergolese forlod
Diligencen, lettede de alle paa Hattene, bulkede
vg udbrod som med een Mund: þÿ ��P�e�r�g�o�l�e�s�eillu-

60 nye Cykler realiseres
WP'iillig fra 85 Kr. med 1 Aars Garanji paa Gummi og Stel.

KB. 1 Stk. Vest talen Motorcy kle, 2V» HK . 3 Mdr. brugt, 380 Kr
75 brugte Cykler fra 15 Kr. 24?,poM. C. Bertelden,

Søndergade 34.
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þÿ �222 þÿ �

affebe Fyre som Deres." svarer hun til Carlos
store Forbavselse.

..Hvorledes mener De?"
þÿ ��Z�e�gmener þÿ �jeg er Ungarerinde."
..Ja. vist. Hvilken Frihedselsker har ikke Lort.

cm Kossuth. Fremtidens stlland ! En skønne Dag
haaber vi þÿ �." Men her standser han forsigtigt,
slont Bemærkningen om hendes undertrytte Fædre-
land har fort hende betydeligt nærmere til ham.

Ogsaa paa Estelle gor de tre lænlede Mænd
stærkt Jndtryt þÿ �alle Iloobrydere er i Alminde-
lighed solsomme for den Slags þÿ �, og da de stal
sliske Heste ved næste Posthus, undskylder hun sig
fra en lille Spadseretur med, at hun er sor træt,
medens den virtelige Grund er, at hun er bange
fer. at Duften af be skjulte Cigarer skal robe hende
som Tmuglerske.

..Men jeg er ikke træt." udbryder Grevinden
muntert og sætter sig straks i Bevægelse ved Siden
as Pergolesc i den Hensigt at vinde ham for en
ny Ide, hun har faaet. '

þÿ ��H�v�a�dhar De egentlig i Sinde at gore med
Estelle, naar vi kommer til Milano?" sporger hun
pludselig. ,

þÿ ��J�e�ghar allerede lejet Værelser til hende hos
Mo'r Paola Bicenza, Via Onani, lige bag La
Scala."

þÿ ��M�e�njeg er bange for. at hun vil føle sig ensom

A. P. Andersen, Taarnb.vgningen.

þÿ �226 þÿ �

cen. slapper Estelle pludselig i Hænderne af Glæde
og udbryder: þÿ ��C�a�r�l�o�,der er Kaptajn Radetzky !'<

Endnu inden da Messina har sat Foden paa
Jorden, griber Radetzky ham og omfavner ham
hjerteligt. þÿ ��H�v�o�rdet glæder mig at onske Dem,
velkommen!" raaber han. þÿ ��J�e�ghar allerede været
her i fire Dage." Derpaa vender han sig til
Estelle : þÿ ��T�a�lfor tDeres lille Billet. Froken !" Ende-
lig saar han ogsaa Oje paa Eugenia og siger leende,
til Carlo: þÿ ��M�e�nhvad er dct? De har saaet en
ny Elev?"

þÿ ��N�e�j�,min tære Ven, det er en Dame. som je,t
har fulgt til min By. Grevinde di Bilermo, tillad
mig at forestille Dem Kaptajn Franz Paulus Ra-
detzty af Maria Theresia Regimentet."

þÿ ��A�h�.�"svarer Eugenia, idet hendes Ojne'med
Velbehag sluger den unge Mand, þÿ ��D�eer en Slægt
ning ,4f Guvernøren over Lombardiet?"

þÿ ��J�a�.hans Revo !" svarer Kaptajnen stolt.
Her afbryder Pergolese dem, idet han hen-'

vender sig til Kaptajnen : þÿ ��F�r�a�n�z�,vil De ikte gore
mig den Tjeneste at ledsage Grevinden til hendes
Hotel? þÿ ��G�r�a�n�d�eBretagne", ilte sandt?"

þÿ ��J�avist, Corso dclla Palla. Jeg ved. hvor
det er," svarer Radetzky. þÿ ��M�e�nDeres Adresse,
min Ven!"

þÿ ��J�a�.min Adresse er Hotel Rebecchino, Via«
Santa Margherita."
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Christen Christensen,

Udvalg

#Blllgste
Priser

absolut hos
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