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Ribe Stifts-Tidende.
Avertissements-Tidende.Nyheds-, politisk og

Udgaar hver Ssgnedags listen.

129. Aarg.
Armékorps, der er trængt frem i Ret-

ning af Breziny, og de trækker sig nu
under meget ugunstige Betingelser til-

bage til Egnen omkring Strykow.
Paa den østrigske Front er vor

Aktion bleven kronet med Held. I

Kampene den 25. ds. gjorde vi ca.
8000 Fanger, hvoriblandt 2 Regimenter
med samt deres Chefer og øvrige Of-
ficerer.

Den belgisk-franske Krigsskueplads.
Paris, 26. November.

Der er i Eftermiduag udstedt føl-
gende officielle Communiqué:

I Løbet af Dagen i Gaar er der
ikke sket nogen Begivenhed af Be-

tydning. Imod Nord er Kanonaden

aftaget i Heftighed. Der har ikke fun-
det nyt Infanteriangreb Sted mod vore

Linjer, som paa visse Punkter har

gjort mindre Fremskridt.
/ Omegnen af Anas er Bombar-

dementet fortsat mod Byen og dens
Forstæder. Ved Aisne har Fjenden
forsøgt et Angreb paa Landsbyen Missy,
hvilket imidlertid fuldstændig mislykke-
des. Tyskerne havde her alvorlige
Tab. Vi har i Egnen vest for Souain

gjort nogle Fremskridt. I Argonne,
Woevre, Lothringen og Vogeserne her-
sker der omtrent fuldstændig Ro over
hele Fronten.

Paris, 27. November.
Der er i Aftes Kl. 1 1 udsendt føl-

gende Communiqué:
I Belgien hersker der fuldstændig

Ro.
I Centrum finder der Kanonade

Sted under Infanteriangreb. Der er
intet at meddele fra Argonneme. Øst

for Verdun har der staaet en lille Kamp.
Ten russiske Skildvagt þÿ �

London, 2«. November.
Til þÿ ��M�o�r�n�i�n�g�p�o�s�t�"telegraferes fra Petro-

grad:
Tet er Tradition i den russiske Har, at

naar en Skildvagt cr udstillet, kan kun den Ls»
ficcr, der har udstillet Skildvagten, eller Kej-
seren selv lade ham aslose. Tet sorste Tilsået-
de as denne Art i denne Krig fandt Sted un-
der Transporten as en sibirisk Tivisions TroS.
Tetie blev beskudt af tyske Forposter, og den
Lssicer, der havde givet Soldaten P o p o s f
Ordre til at passe paa Regimentets Kasje,
blev drocbt. Popoff naglede at lade sig aflo>c
og forblev 6 Tage paa sin Post, indtil der kom
et Telegram fra Kejseren. Tenne Tildragel-
se blev i en Tagsbefaling oplast sor alle de
russiske Hare.

Tonnerwctter þÿ �þÿ �!

Berlin, 26. November.

Foreningen as Tysklands Lager har os-
seittliggjort solgende Protest:

Tct ryggeslose Feitlog, som Fjenderne so-
rer med Logn og Bagvaskelse mod TyfllanoS
Aire og Anseelse, har kravet et nyt og næsten
utroligt Offer. Pariser-Tommerne har varet

villige til at domme fangne tyfle Lager sor
Bold mod Indbyggerne og Forsommeiighed
ved Behandlingen af saarede til et og to Aars
Fangsel. Hvem driver den giodende Indigna-
tion over denne Efterretning ikke Rodmen op
i Kinderne? Tyfle Lager stal have plyndret og
voldeligt have forgrebet sig paa fredelige Bor-
gere! Tyfle Lager stal ved deres Optråden
overfor Syge have fortjent en saadan Strås!
Ethvert Ord til Retfardiggorelse overfor den
uhyrlige Usandhed vilde vi betragte som en
Nedsættelse af vor Stand. Bi foler os blot
»odsaget til at udtrykke vor almindelige Fn-
dignation og vor Tillid nl, at Tyflland ikte
roligt vil tage imod dette Næveslag, men vil

svare saaiedes, som det altid har varet god tyst
Sad.

Ten hellige Krig ester arabifl Tidsregning!
Konstantinopel, 26. November.

Regeringen har tilstillet Bladene en den
21. November dateret Proklamation angaaeli-
de den hellige Krig. Proklamationen barer
den arabiske Taio 2. Muharrem Aar 1333.
Overst staar Sultanens Navnetrak og derun-
der Ordene: Jeg befaler, at denne Proklama-
tion stal udbredes i alle muhamedanfle Lande.

Proklamationen er undertegnet af den nu-
varende og tre tidligere Scheit-ul-Islam samt'
24 hojere gejstlige Notabler.

Bladet þÿ ��T�e�r�d�j�u�m�a�n�i�i�-�H�a�t�i�k�a�t�"bekræfter en
Meddelelse om, at 2006 Russere i Tebris er
blevet myrdet as persifle Stammer.

Spredte Efterretninger.
Fra Konstantinopel melde«, at tyrkifle

Kvinder har foranstaltet en fjendtlig Temon-
stration foran det tyfle Konsulat og kravet
deres Mand og Sonner hjem fra Krigen.

To tyske Officerer cr blevet dræbte paa
Vejen fra Shiflha til Buyukdere efter en O ro-
strid med nogle Tyrker, der udartede til en
Kamp.
þÿ �London, 26. November. þÿ ��T�a�i�l�yEkS-

press" meddeler, al der i England er dannet
en Bataillon as Fodboldspillere, deriblanvt
Il Spillere sra den bekendte stoiske Fodbold-
klub þÿ ��H�e�a�r�tos Midlothian"; to af dem er in-
ternalionale Spillere.

Nr. 276. Fredag den 27. November 1914.

Treadnvught'cn om Morgenen ved 4-Tiden

havde faaet et Hul i Styrbords Side. Om det

rar fremkaldt ved en Minceksplvsivu eller ri

Tvrpedoskud, vidste ingen, men Havariet var

saa alvorligt, at alle Mand beordredes sra
Borde.

Hele Formiddagen vg det meste as Efter-
middagen fortsattes Redningsarbejdet, og saa
vidt man kunde iagttage, blev hele Resten as
Skibets Besætning, omtrent 000 Mand, opta-
get as det engelske Krigsskib, der kom til.

þÿ ��O�l�y�m�p�i�c�"sorsogte at tage Trcadnoughl'cn
paa Slæb, men det mislykkedes. Skibet var

allerede begyndt at synke, og da Klokken var

3 om Eftermiddagen

Danfle Hestehandleres Fiasko.
I Hundredevis strømmede danfle He-

stehandlerc til Sverige i Slutningen af
forrige Maaned. Te fleste rejste hurtigt
hjem igen, fordi de ikke kunde klare den
Smule Forskel paa dansk og svenfl Sprog.
Nogle danske Hestehandlere blev derovre
for al gore Forretning ved Hjælp af sven-
ske Kolleger. Te sidste havde indset, al

paa den Mande, som Landboforeningerne
havde ordnet Salget, rummede det ingen
Mulighed for dem, og de var da meget
villige til at bistaa danske Hestehandlere
med Opkob m. m>, itaar oe f. Eks. fik 50
Kr. pr. Hest ved Opkob. Hvorledes det
egentlig forholdt sig med Udforselsiilla-
delsen, fik Tanflerne mindst muligt at
vide om.

Naar der var kobt saa mange Heste,
som Tanflerne havde Kontanter til. og
Hestene var samlede i den fvenfle Kollegas

Stald, enedes man naturligvis let om, at
4 Kr. i Opstaldspenge for en Hest pr.
Dag var en passende Pris.

Det gik her som saa ofte for, naar
der blev udvekslet Værdier. Den ene
(Danfleren), blev rig paaErfaring, og den
anden (Svenskeren) rig paa Penge. Dan-
flcrcn erfarede nemlig:

1) at der ikke var almindelig Hesteud-
forselstilladelse,

2) at dct ikke var let at erhverve sig
separat Tilladelse,

3) at hans svenske Ven flnlde have li-
ge saa meget for at hjælpe ham med at
afhænde Hestene igen i Sverige, som for
at købe dem,

4) og at Hestene var kobt for dyrt,
naar de ikke kunde udfores.

Skive, i November 1914.

Jngvor Bruun,
Landbrugskonsulent.

MISSIONSHOTELLET
LØNGANGSSTTRÆDE 27

KØBENHAVN B. :: :: TELEFON 6570
OVER 200 VÆRELSER.

Propre Eneværelser fra Kr. 1,00þÿ �1,75.
Dobbelte Værelser fra Kr. þÿ�2�,�0�0 ��3�,�5�0�.

: : : : Udmærket Køkken. : : å la Carte-Retter hele Dagen. : : : :

Roligt ! Centralt ! Hjemligt !

Missionshotellets Automobil møder ved Togenes og Dampskibenes Ankomst.

Fra 1ste Juli er Missionshotellet udvidet med et Anneks i Vestervoldgade,
beliggende 2 Minutter fra Hotellet. Samme tev'emmeligheder og Priser fore-
tindes. Telefon 11773.

A. C. Nissen.

kiet har meldt sig som Teltager, vurderer
de samlede Omkostninger, Krigen medfo-
rer, til Kr. 300þÿ �350 Mill. daglig.
Ifolge dette Skon, der selvfolgelig ikke gor
Krav paa Nojagtighed, koster Krigen saa-
ledes hver Maaned de forskellige Landes
Skatteydere et Velob, der svarer til Dan-
marks samlede Nationalformue (1000þÿ �
þÿ �1200 Millioner Kroner).

Vi er nu langt fremme i Krigens fjer-
de Maaned, og der er ikke mindste Udsigt
til, al der i nær Fremtid kan blive Taie
om en Fredsslutning. Der er tværttmoo
Tegn, som tyder paa. at Krigen i begge
Hovedlejre vil blive fortsat med den
yderste Opofrelse af alle disponible Kræf-
ter, indtil en af Parterne nodes tit at er-
klære sig overvunden þÿ �for Dagen
efter Fredsslutningen at
planlægge nye Ru sininger
og forberede nye blodige
S a m m« n s t o d.

En erfaren Statsmand som den tidll-
gere amerikanske Præsident, Theodore
Roosevelt, forudsiger med Bestemthed
denne Folge af Krigen, og hans Mening
deles af mange andre Politikere. Det cr
derfor en bydende Nødvendighed, at ind-
ftydelsesnge Fredsvenner forskellige
Lande allerede nu soger et Samarbejde
med det Formaat at forebygge nye milt-
tære Udskejelser, ester at denne frygtelige
Krig er bragt til fin Afslutning.

Saalænge Stormagterne fortjætter
med deres kæmpemæssige Rustninger, er
Smaastater, der vil værne om deres na-
tionale Selvstændighed, ligeledes nodie
til al opretholde et efter deres Evner af-
passet militært Forsvar. Nevtralitets-
Traktater har vift sig at være et meget
upaalideligt for ej al sige et værditost
Værn. En gennemgribende Reform af
den i de curopæiste Storstater til en staa-
ende Krigstrusel udartede almindelige
Værnelvang med 1, 2 oq 3 Aars Uddan-
nelse af alle vaabenfore Mænd til Milt-
tænjeneste i Fredstid er i Forbindelfe
med en forbedret »andelig Hljglejne et af
de virksomste Midler til en fremtidig
Sikring af Verdensfreden. Men der er
andre 2Endringer, som med Fredsslut-
ninen sor Lje nu burde forberedes.
Tisse vil blive paapegede i en afsluttende
Artikel.

forsvandt Skibet i Bolgcrne.
þÿ ��O�l�y�m�p�i�c�"blev liggende i nogen Tid paa

Ulykkesstedet, men fortsatte saa sin Rejse. Te
reddede 250 Mand as det sunkne Skibs Besæt-
ni»g blev landsat i Belfast.

Tct sunkne Skibs Ravn blev ikke set, og

Mandskabet havde strenge Ordrer til Tavshed,
men þÿ ��T�e�rTag" meddeler som sagt fra paa-

lidelig Side, at den sunkne Trcadnvught var

þÿ ��A�n�d�a�c�i�v�u�s�"�.
Verdenskrigen.

Rusland isoleres.
þÿ ��K�o�l�n�i�f�c�h�eZeitung" skriver: I den

nærmeste Fremtid vil Rusland blive ude-
lukket fra alt Samkvem med den ovrige
Verden. Farvandet ved Archangelfk fri,-
fer til, Tyrkerne har lukket Tardaneller-
i«, og den tyste Flaade beherfler Oster-
soen. I Fredags sank Temperaluren 1
Archangelsk lit 10 Grader under Nulpunk-
tet. At holde det hvide Hav aadnet veo
Isbryder er umuligt, og Tampenre vil
blive indefrosne i Archangelfl, hvad der
navnlig vil gaa ud over Engtands Im-
port af Træ. Bed Spærringen af Ar-
changetfl ophorer Rustands Handelssam-
kvem med Udlandet. Wadivostock vg
Kjachta kan ikke komme i Betragtning,
særlig da Wladivostocks Havn er spærret
4 Vintermaaneder af Is. Libaus Havn
er spærret, vg selv i Nattens Mørke kan
nuet Skib slippe ud. Rusland kan ikke
saa Varer ud vg ikte faa Penge iird."

Antwerpens Krigsflal inddrives.

þÿ ��A�l�i�g�e�m�e�nHandelsblad" i Amster-
dam meddeler sra Antwerpen: Ten tyste
Forvaltning har begyndt Inddrivningen
as Byen Antwerpens Krigsskar paa 50
Mill. Mark. Formanden for den inter-
kommunale Kommission, Louis Franck,
har erklæret, at Krigsstattens Betaling
kun er mulig, hvis den tyfle Forvaltning
betaler, hvad den rekvirerer. Ten tyfle
Forvaltning skambyder Belgierne. Loms
Franck er blevet stillet under militær Ve-
vvgtnliig, og man antager, at han kom-
mer tit al dele Skæbne med Borgmester
Mar fra Brysscl, der sidder som Fange t

Tyskland.
Det engelske Bombardement

ved Zeebrugge
Zevbriitfgc umuliggjort som tysk

l'laadebanis.

Til Ostende og Knocke har Ty-
skerne ført Undcrvandsbaade, der blev
monterede i Zebriigge, som skulde være
Marinebasis mod England. Planen er
bleven ødelagt i Mandags af den en-
gelske Flaade, der næsten fuldstændig
ødelagde Byens og tillige de 6 nylig
monterede Undervandsbaade.

Oversvømmelserne strækker sig nu
over et stort Terræn. Paa de brede-
ste Steder er det oversvømmede Ter-
ræn 10 km., og Bæltet gaar foran den

tyske Front fra Nieuport til Ypres'
umiddelbare Nærhed, over Schoore,
Leke, Dixmude, Bixschoote og Boe-
singhe. B.

Er Kronprins Wilhelm ved Østfronten?
En mærkelig »officiel« Rapport.

London, 26. Novbr.
Til Reuters Bureau telegraferes fra

Rom : En officiel russisk Rapport med-
deler, at den tyske Kronprins' Hær er
blevet tvunget til at trække sig tilbage
i en saadan Uorden, at Tilbagetoget
paa nogle Punkter antog Karakteren
af en Flugt, efterladende Vaaben, Am-
munition og Levnedsmidler og Heste,
hvis Sadler bar det kejserlige Mono-
gram, hvoraf fremgaar,. i hvilken Hast
Kronprinsen selv er flygtet.
Dersom Tyskerne gaar frem mod

Vest þÿ �

London, 26. November.

»Morningpost's militære Medarbej-
der skriver :

Dersom Tyskerne fortsætter deres
Offensiv imod Vest til Trods for den
truende Invasion ved den østlige Grænse,
vil de sandsynligvis hertil vælge Egnen
Øst eller Vest for Meuse, snarere end
Egnen mellem Rheims og Compiégne.
De har allerede koncentreret betyde-
lige Styrker paa begge Bredder af
Meuse, i Argonneme og Woewre, og
den kraftige Udholdenhed i deres An-
greb paa dette Sted viser, at de er
blevne klare over de Fordele, som de
vil opnaa ved at kruse de Allieredes
højre Fløj.

Tysk Situations-Melding.
Stort Bytte og 40,000 Fanger

i Polen.

Berlin, 26. Novbr.
Den øverste Hærledelse melder fra

det store Hovedkvarter Dags Formid-
dag:

Situationen paa den vestlige Krigs-
skueplads er uforandret. 1 Egnen St.
Hilairþÿ �Souain er et fransk Angreb,
der begyndte med stærke Kræfter, men
kun blev svagt gennemført, slaaet til-
bage med store Tab for Fjenden. Ved
Apremont har vi gjort Fremskridt.

1 Østpiøjsen er Situationen ikke
forandret.

Under Kampene med General von
Mackensens Tropper ved L odz og
Lowicz har l. og 2. russiske Armé
og Dele af 5. Armé lidt svære Tab.
Foruden mange Døde og Saarede mi-
stede Russerne ikke mindre end henved
40,000 usaarede Fanger. Vi ero-
brede 70 Kanoner, 160 Ammu-
nitionsvogne og 156 Maskinge-
værer, medens 30 Kanoner blev
gjort ubrugelige. Ogsaa i disse
Kampe har Dele af vore unge Tropper
paa den mest glimrende Maade staaet
deres Prøve til Trods for store Ofre.

Naar det til Trods for saadanne
Resultater endnu ikke er lykkedes
at tilkæmpe en Afgørelse, ligger
det i, at yderligere stærke fjendt-
lige Kræfter har grebet ind fra
Øst og Syd. Deres Angreb blev i
Gaar overalt afviste, men det endelige
Udfald af Kampene staar endnu tilbage.

£MØUS
Ribe Stifts-Tidende
er Ribekredsens mest
udbredte, hurtigste og

betjentebedst Blad.a a

Hestehandelen i Sverige
har for Tiden vakl en vis Sensation og
en Spekulation, der kan betegnes som
Spillelidenskab.

Siden den store Krigs Udbrud har
Sverige hast Udforselsforbud for Heste.
Enkelte Handelsmænd og større Land-
mænd opnaacde dog nu og da Dispensa-
tion fra Forbudet. Som Folge af Ud-
forselssorbud og Fodenmmgel i mange
Egne af Sverige sank Handelsprisen no-
gel under det ordinære. Ter kunde selv-
følgelig tjenes vældige Summer paa de
Heste, som det lykkedes at saa Tilladelse
til at eksportere.

Tisse Forhold vakre ganske naturligt
Uvillie hos de svenske Landmænd. Land-
boforcningerne, som er meget større og
vidtomjpændende end de danfle, indgik da
til Ministeriet med Ansøgning om Tilla-
delse til at eksportere et vist Antal Hefte.
Antallet fastsættes under Hensyntagen til
den normale Hesteeksport, den i Aar raa-
dende Foderknaphed og andre stedlige
Faktorer. I all blev der givet Tilladelse
til gennem Landboforeningerne at ekspor-
tere (i a 7000 fuldtandede Heste og et lille
Antal Ungheste. Avlsdyr og Heste, der
er vel anvendelige til Militærbrug (lette-
re Heste), maa ikke udfores. Ministeriet
har overdraget Landboforeningerne at uo-
tage Eksportheste under nævnte Hensyn
samt paase, at Hestesælgerne faar en Pris
svarende til Hojkonjuklurerne, saa Mel-
lemhandlerne ikke faar Lejlighed til at
gore sig ublu Gevinst.

Hvorledes har Landboforeningerne
røgtet deres Opgave?

Landboforeningerne sendte Kommis-
sionærer tit Danmark og Tyfllaird jor at
erkyndige sig om Hesteprijerne. Tyfle og
danske Spekulanter lettede Landbofor-
eiungerne Opgaven, idet de indgik til
Foreningerne med Pristilbud paa samt-
lige Heste til Eksport indenfor en For-
enings Lmraade. Saa stærk var Spille-
lidenskaben, at disje Tilbud blev givet
skriftligt og telegrafisk, uoen at de dyden-
de anede nogcl om Hestenes Udseende.

Ten 27. Oktober blev den delvise He-
steudforjels-TiUadetse kendt i interessere-
de Kredse i Danmark, og allerede den 2b.
blev Hesteeksporlen i Malmøhus, Kri-
stiansstads og OstergoUands Len solgt
paa foran omtalte Maade. Salget om-
fattede omtrent Halvdelen af det samlede
Antal Heste, som der var givet Udførsels-
tilladelse til for hele Sverige. I de ov-
rige Len, hvor Hefteoverskudet og Udfor-
setslilladetjen er mindre, har de solgt paa
samme eller lignende Maade. Prisen var
god, 12 a 1400 Kr. pr. Hest.

Landboforeningerne opkøber Eksporr-
hestene hos Landmændene. Disse er mc-
re end villige til at sælge, da det er hen-
ved den dobbelte Pris, som faas for dis-
se Heste. I el Par Len med mindre enS-
artede Hestebestand har Ejerne selv staa-
et for Salg af Hestene under Kommissio-
nens Ledelse.

Svensk Maade at handle paa.

Ter moder en Tanfler adskillige Over-
raskelser i Sverige, f. Eks. følgende: Ved
Handel om en Hest enes man om Prisen
1375 Kr., giver hinanden Haandjtag her-
paa, og Koberen hater Tegnebogen op af
Lommen for al betale, men overrafles
ved, at en Tredieniand stikker Sælgeren
1400 Kr., som bliver modtaget. Første
Gang tror man, det er Lumpenhed, bc-
gaaet af æreløse Fyre- men man gør sam-
nie Erfaring Gang paa Gang. Gaar man
til Politiet med sine Vidner, bliver man
afvist med den Bemærkning, ar i Sverige
anses el Ord og Haandjtag ikke for gæt-
dende, Forretningen er forst afsluttet,
naar Sælgeren har faaet Penge i Haand.
Dette var en betydelig Gene for Tanfler-
nc, idet de fulgtes af jvenste Hestehandle-
re, der paa denne Maade kunde folge med
Priserne og alligevel med Lethed afhænde
Hestene til lyske Opkøbere paa Slebet.

Krigs;Kronik.
þÿ �II. Af A. Peschcke Køedt. þÿ �

Hvad Krigen koster.
Man regner med, at der for Tiden er

indkaldt ca. lo Milt. Mand lit aktiv Ml-
tttoerl>eneste i dc krigsfarende Lande.
Tropperne fordeter sig efter solgende For-
hold! Tysttand o Milt., Rustand 4,
Frantrig 3, Lstrig- Ungarn 2 og England,
Velgien, Serbien, Montenegro og Tyr-
kiel titsammen 1 Mill. I þÿ ��S�o�c�i�é�t�e
d'Econonne Politique" t Paris har man
under en Drøftelse af Sporgsmaalet om
Krigsomkostningerne benyttet et af Kap-
tajn .Henk sra den tyske Generalstab udreg-
»et (Gennemsnitstal af 10þÿ �12 Mark dag-
lig pr. Hoved af Hærens Mandflab. Af-
runder man dette Beløb tit 10 Kroner,
paaforer Krigen Europa en daglig Udgift
af Kr. 150 Milt. paa denne Konto.
Men der er andre Konti, som maa tages
med t Kalkulationen. Ten aarUge uo-
gift i Fredstid til de krigsforende Mag-
lers Ftaader kan med de sidste Aars Udvt-
belfer for Eje sættes til rigeligt 150 Mill.
Pund Sterling eller Kr. 2700 Millioner.
Men Krigen yar mere end fordoblet de
lobende Udgifter, og man regner med er
lavt Tal, naar man jætter Krigsstander-
nes samlede Udgifter til Kr. 15 Milt.
daglig.

Indtil 20. Oktober blev del samlede
Antal af dræbte, saarede og savnede Sot-
dater opgjort tit ca. l3/4 Mill. Mand:
Tyskland, Rustand og Frankrig hver
400,000, Lstrig-Ungarn 500,000, Eng-
land, Velgien, Serbien og Montenegro
250,000. Medregnes Tabene i de sidste
10 Dage af Oktober, kan man ifolge þÿ ��T�h�e
Economist" jætte det samlede Tav indtil
ultimo Oktober til 2 Mill. Mand. Det-
te svarer tit et Tab as rigeligt 20,000
Mand daglig, efter at Krigen for Alvor er
begyndt paa begge Fronter. Regner
man, at 15,000 as de 20,000 er Fanger
eller Saarede, som kan helbredes, faar
man et gennemsnitligt Tab af Døde og
livsvarigt forkrøblede paa 50OO daglig.

En Mands Opdragelse og Uddannelse
i Tiden mellem Fodsten og 20 Aars Al-
deren kofter Samfundet efter et megei
befledem Gennemjnits-Overjtag mindst
Kr. 5000. Et dagligt Tab af 5000 traf-
Uge Mænd, hvoraf lun en forsvindende
Brokdel samtidig vilde do i Fredstid, ko-
ster jaatedes Samfundet yderligere Kr.
25 !)cill. pr. Togn. De kæmpende Hæ-
res Mandskab og de lobende Udgifter for-
mindskes ikke ved Tabene paa Stagmar-
ten. Der tilkaldes friste Tropper.

Vi er nu naaede op til en daglig Krigs-. udgift af Kr. 190 Mill. Men der er end-
nu 2 megel betydelige Poster, som maa ta-
ges næb i Beregningen. Den ene er den
af Krigen frcmtaldte Ldetæggetje af sko-
nomlfle Værdier. Ten anoen omfatter
det kolossale Tab, der foraarsages as Pro-
duktionens Indskrænkning og Omsætntn-
gens Formindskelse ej alene i de krigsso-
rende Lande men over hele 5Uvden. Og
endelig har Krigen paaforl de nevtrate
»taler store Militærudgifter til Forbere-
delserne af Neutralitetens Forsvar.

Ten tidligere franske Arbejdsminister,
nu Redakior af þÿ ��J�o�u�r�n�a�ldes Ccononu-
stes", L)ves Guljot, har anslaaet de krigs-
forende Rationers Tab ved Produktiv-
nens Indskrænkning og Odelæggelsen af
Værdier til et Velob, der nærmer sig
Summen as alle de ovrige Udgifter. Men
selv uden at gaa saa vidt, regner man næp-
pe for host, naar man, efter at ogsaa Tyr-

Slagskibet »Audacious«

Undergang.
Da Dreadnought'en jon! ved ben irfle

Kyst.

Berlin.

Ara engelsk Tide cr Meddelelsen om Tread-

nought en þÿ ��A�u�d�a�c�i�o�u�s�"ikke dementeret. Ara
Rotterdam telegraferes, at det engelske
Admiralitet har tilbageholdt Meddelelsen sor
ikte at skabe Uro. At Kampcflibet er gaaet
under anser imidlertid samtlige Berliner-
blade for en Kendsgerning, og þÿ ��T�e�rTag"
meddeler sra paalioelig Kilde solgende dra-

matiske Enkeltheder sra Kæmpeskibets Under-

gang:

þÿ ��O�l�y�m�p�i�c�"�sMode.

White-Star-Liniens Tamper þÿ ��O�l�y�m�p�i�c�"
forlod den 21. Oktober Rew-Jork. En af ve

sidste Tage i Oktober, antagelig den 25., modtc
Skibet i Narheden af den irske Kyst et driven-
de Krigsskib, der laa stille paa Bandet og aa-

bcnbart havde lidt haardt Havari vg ojensyn

lig var i Rod. Gennem Gnisttelegrasen til-

kaldte Krigsskibet, hvis Ravn ikke kunde læ-

ses, da ogsaa Hjælp, vg sra þÿ ��O�l�y�m�p�i�c�"blev

der sat Baade ud. Lobel af Formiddagen
log þÿ ��O�l�y�m�p�i�c�"250 Mand af det havarerede
Skibs Besætning om Bord. Ten ovrige Tel

as Besætningen optoges af et engelsk Krig?-
skib, der ligeledes blev tilkaldt ved Marcvni-

telegrafen.

Hvad de reddede fortæller.
Samtlige Reddcdedc havde faaet Ordre til

inlet at fortælle om, hvad der var passeret, og
det samme Paalæg fik þÿ ��c�l�y�m�p�,�c�"�sPassagerer
af tv engelske Officerer, der ledede Rednings-
arbejdet. Te Reddede fortalte imidlertid, at

Oversvømmelsernes Virkninger.
l>e tyske Krobygningsforiaog.

þÿ �Privattelegram. þÿ �

London, 26, November.
Til þÿ ��S�t�a�r�"telegraferes fra Paris :
Engelske Soldater, der ankommer

til Paris lige fra det oversvømmede
Terræn, fortæller, at ikke blot har de
Allierede erobret en af de tyske 42
cm. Kanoner, men flere af disse svære
Stykker Skyts, der blev ført til Brugge
fra Dixmude, maatte sendes tilbage ad
store Omveje, da Sluserne blev aab
net. Landet blev oversvømmet saa
hurtigt, at mange af Tyskerne maatte
klatre op i Træerne og paa Husenes
Tage, hvorfra de blev skudt ned.

Tyske Ingeniører bygger Ponton-
broer over det oversvømmede Terræn,
og de Allieredes Artilleri venter, til
en god Del af dem er fuldførte, og
ødelægger dem da med nogle faa vel-
rettede Skud, hvorefter Arbejdet maa
begynde om igen. G.

Dixmuiden.
London, 26. Novbr.

»Daily Mail" meddeler i en Ekstra-
udgave, at de Allierede har tilbage-
erobret Dixmuiden.

En tilbageholdende russisk Melding.
Petrograd, 26. November.

Generalstaben har udsendt følgende
officielle Communiqué:

/ Slaget ved Lodz, der stadig fort-
sættes, har vore Tropper vedblivende
formaaet at hævde de Fordele, de har
vundet. Tyskernes Bestræbelser gaar
ud paa at lette Tilbagetoget for deres



Vesterhavsdiget
og Jordernes Afvanding.
þÿ �Af Ingeniør Kr. Thomsen. þÿ �

Nu er Digeanlæget fuldført, og det
vil sikkert vise sig, naarLodsejerne inden
for udnytter de Forhold, der nu raader, at

Anlæget vil faa en enorm Betydning
for Egnen. Allerede i Aar har Dige-
anlæget bl. a. bragt den Fordel, at

Kreaturerne har kunnet græsse i En-
gene til sent Efteraar; havde Diget
ikke været, vilde Stormfloden midt i

September havde afsluttet Efteraars

græsningen.
Lodsejerne kan nu mergle, gøde og

i det hele behandle Jorden for intensiv

Dyrkning uden at risikere, at deres

Arbejde spildes. Roekuler og Hæs,
Broer og Hegn faar Lov til at blive

paa den Plads, hvor det er Meningen,
de skal være ; selv om der i de første
Aar vil være nogen Nervøsitet, naar

Stormfloderne staar paa, vil der dog
ikke være Fare for, at Vesterhavet
hjemsøger Folk paa deres Bopæl, de
kan for den Sags Skyld sove roligt.

Noget andet er, at der maa passes
omhyggeligt paa af dem, der har Opsyn
med Dige og Sluser, og skulde der

opstaa en for Diget farefuld Situation,
maa der slaas Aliarm, saa der kan
komme Hjælp saa betids, at Faren kan

afværges.
Diget har, særl'g nu i Eftersomme-

ren, faaet Besøg af en højst uvelkom-
men Art, idet Markmus i Tusindvis
har fundet ud af, at de der havde et
udmærket Tilflugtssted ; de undermine-
rer Græstørvbeklædningen og roder

Klæglaget op, saa det mange Steder
ser ud, som om det var Muldvarpe,
der huserede. Selv om Musene for-
haabentlig ikke kan forvolde saa stor

Skade, at der bliver Risiko for Digebrud,
saa vil det dog temmelig sikkert til
Foraaret vise sig, at de ikke har ar-

bejdet forgæves. Diget undgaar næppe,
at de Smaasaar, som Musene giver,
sætter sig til større Ar, 'naar Storm-
floderne kommer og vasker ud i Saa-
rene. Det viser s g imidlertid, at Musene
allerede har faaet Besøg af deres Fjen-
der ; Lækatte ses jævnlig paa Diget,
og de vil forhaabcntlig finde Behag i

Opholdet og formere sig godt. Musene
undgaar heller næppe epidemiske Syg-
domme, som altid optræder, hvor de
samler sig i stort Tal, og i det Hele
taget har man Lov til efter Erfaringer
fra ældre Digeanlæg at haabe, at Muse
besøget hører med til Digeanlægets
Børnesygdomme, som fortager sig med
Alderen.

Nu, da Diget staar færdigt, skal der
imidlertid gøres opmærksom paa et

særligt Forhold, hvis rette Ordning vil
faa stor Betydning for de inddigede
Arealers bedst mulige Udnyttelse, nem

lig Vandstandsforholdene. Foruden at

gode Vandstandsforhold gør det muligt
at faa Jorden til at give rige Afgrøder,
er en god Afvanding tillige en Betingelse
for god Færdsel og Bebyggelse af
Arealerne.

Gennem Fyldgraven, der løber

langs hele Digets indre Side, er det nu

muligt at afvande selv de lavestliggende
Arealer tilfredsstillende, naar de eksiste
rende Vandløb og Grøfter uddybes pas
sende; særlig vil det være at anbefale
at føre disse Afvandingsgrøfter langs
med Vejene, da disse derved vil blive

langt lettere at holde i god farbar Til-
stand. Det, der særligt bør tilstræbes,
er at søge Vandstanden i Arealerne i
Vinterhalvaaret sænket, saa Arealerne
er afvandede i mindst 1 Meters Dybde;
i Sommerhalvaaret og særlig i Vege
tationstiden om Forsommeren skal
Vandstanden derimod gerne være højere.
Denne Hævning af Vandstanden kan

for langt den overvejende Del af Are
aieme ske ved at lukke af med Stig
bord i Afvandingsgiøfterne og benytte
Tilløbsvandeteiler Vandet fra Vandings-
anlægene til Opstemning i Grøfterne,
saa Vandstanden i disse bliver ca. 0,3
Meier under Terrænoverfladen. At
denne Opstemning af Vandet i Grøf-
terne kan faa den ønskede Betydning
skyldes jo det Forhold, at Arealerne er
næsten vandrette eller ligger med ganske
svagt Fald.

Vandingsanlægene i Marsken er

særlig anlagte for at kunne give En-
gene en Stuvningsvanding i den tidlige
Forsommer og derved fugte og opbiøde
Engbunden. De enkelte hngstykker,
Fennerne, er derfor omgivne med smaa
ca. 0,3 m høje Volde, indenfor hvilke
Vandet i Regien holdes i 3 Døgn; naar

Vanding finder Sted, kendetegnes dens

Gang fra Fenne til Fenne derved, at

en Mængde Søfugle følger Vandet, idet
dette tvinger de ofte store Mængder af

skadelige Larver, der findes i Engene
om Forsommeren, op tii Jordoverfladen,
hvor de bliver et let Bytte for de graa-
dige Fugle.

At der tillægges Vandingen stor

Betydning fremgaar bedst af, at An-

lægene, hvor disse ikke har kunnet
etableres ved Opstemning af Vandløb,
som det f. Eks. er Tilfældet med An-

lægene i Vilslev, Jedsted og Hilierup
Enge, forsynes med Vand gennem

Pumpeanlæg; tidligere benyttedes til

Ribe Amtsraad males.

Ok holm.

Skøde.

Wissing.

B. Nielsen.

þÿ�D �e.

Da Referenterne i Morges traadte
ind i Amtsraadssalen, overraskedes de
ved, at Raadets grønne Bord, der ellers
har sin Plads i Salens Midte, var flyttet
op i Baggrunden, hvor Medlemmerne
var placerede som vist paa ovenstaaende
Skitse. Man opdagede dog snart, hvad
Grunden til denne Omvæltning, thi lige
foran Kakkelovnen sad Portrætmaleren
Dohm fra "København med sit Stafeli
og gav Ordre til, hvorledes de Herrer
Raadsmedlemmer skulde bringes til
Sæde.

Snart efter tog Raadet fat paa sine

Forhandlinger, og imens fløj Kunst-
nerens Pensel hurtigt frem og tilbage
over Lærredet, saa at han, da Mødet
sluttede Kl. 12, havde en fuldstændig
Skitse færdig af Medlemmerne i deres

forskellige karakteristiske Stillinger.
Amtsraadet bliver altsaa nu fore-

viget, og vore Efterkommere kan glæde
sig over det vise Raads ædle Træk
anno 1914.

Distrikts-Jordemødrenes
Maksimaltakster og Friboliger.

1 Anledning af Lov om Jordemodervæ-
senet af 13. Juni d. A. skal Amtsraadet
bl. a. udtale sig om Fastsættelseu af
de Mindstebeløb, som skal ydes Di-
striksjordemødre for Fødselshjælp,
hvorhos Amtsraadet skal gøre Indstil-
ling om Fastsættelsen af Værdien af
den Distriktsjordemødrene tilkomne Fri-
bolig.

Det af Amtsraadet nedsatte Udvalg
indstillede at foreslaa, at Mindstebeløbet
for Fødselshjælp m. m. ansættes efter
det Beløb, efter hvilket Yderen senest
er ansat til at svare Skat til Kom-
munen saaledes:

Naar Skatteindtægten er:

Under 600 Kr. betales 2 Kr.
Fra þÿ�6�0�0 ��1�0�0�0þÿ �5 -

þÿ�1�0�0�0 ��2�0�0�0. þÿ �10 -
2000-3000 . þÿ �15 -
3000-4000 þÿ � þÿ �20 -

Over 4000 Kr. betales ikke under 25 -
Naar Betalingen forlarges udredet

af Fattigvæsnet betales 5 Kr.
Med Hensyn til Værdien af Fri-

bolig indstiller Udvalget, at den fore-
slaas fastsat til 200 Kr.

Okholm: Jordemødrene kommer nu
paa den grønne Gren. Læge Jensen
har gjort, hvad han kunde, for at for-
bedre deres Kaar. (Læge Jensen: Ja,
det er rigtig nok). Alt bliver forhøjet:
Pension, Huslejegodtgørelse, Løn og
Takster. Det er altsammen udmærket,
men der kunde dog vist ogsaa være
Grund til at tænke lidt paa dem, der
skal betale. Taleren op'æste derefter
en gammel Takst, der var betydelig
lavere.

Formanden : Har De udarbejdet en
anden Takst, Hr. Okholm?

Okholm : Nej, men jeg kan snart
sætte Taksterne ned. (Munterhed).

Læge Jensen kunde ikke forstaa
Okholms Stilling, eftersom Jordemød
rene haardt trængte til denne Forhøjelse.
Taleren vilde spørge Okholm, om han
ikke mente, at Bøndernes Levevilkaar
var omtrent forbedret med det dob-
belte i de sidste 20 Aar. Jordemoder
standen var en saa vigtig Institution,
at vi maa stille den under saa retfær-
dige Vilkaar som muligt. Doktoren
sluttede med at anbefale Indstillingen.

Okholm: Ganske vist har vi haft
gode Tider hos Landboerne, men vi
ved ikke. om der ikke kommer nedad
gaaende Tider. Jordemødrenes Vilkaar
er slet ikke daarlige.

Men da jeg antager, at Skalaen
bliver vedtaget alligevel, vil jeg anbe-
fale, at vi ændrer den saaledes, at der
kommer til at staa:

1000þÿ �1500 Kr. betaler 7 Kr.
þÿ�1�5�0�0 ��2�0�0�0. þÿ �10 þÿ �

þÿ�2�0�0�0 ��2�5�0�0þÿ �þÿ �12 þÿ �

þÿ�2�5�0�0 ��3�0�0�0þÿ � þÿ �15 þÿ �

Læge Jensen: Ja, det er Gaard-
mændene, Okholm vil frede lidt om,
men det er der aldeles ingen Grund til.

Fra flere Sider blev det nu fore
slaaet, at der i Skalaen kom til at staa
þÿ�4�0�0�0 ��5�0�0�0Kr. betaler 30 Kr. Over
5000 Kr. betales 5 Kr. for hver 1000
Kr. mere i Indtægt indtil en højeste
Takst af 50 Kr.

Den sidste Ændring vedtoges, me-
dens Okholms Ændringer forkastedes,
løvrigt vedtoges Indstillingen.

den anden Side

Engelsk Slagskib
sprunget i Luften med

ca.750 Mand.
London, 27. November.

Reuters Bureau meddeler :

Slagskibet »Bulwark« er Tors

dag Morgen sprunget 1 Luften i

Sheerness Havn som Følge af

en Eksplosion i Ammunitions-

magasinet. Kun 12 Mand af den

750 Mand store Besætning red-

dedes. Skibet sank i Løbet af

3 Minutter.

Eksplosionens Voldsomhed.

Eksplosionen skete med en saadan
Voldsomhed, at Bygningerne i Sheerness

rystede i deres Grundvold, og tykke
Røgskyer steg til Vejrs. Slagskibet,
der laa 3 miles fra Chatham, sank
efter 3 Minutters Forløb. En Mand,
som man fiskede op fra Vandet, var

frygtelig lemlæstet. Eksplosionen hør-
tes Mile bort paa
Themsen.

I Underhusets Møde

i Gaar gav Marineminister Churchill
Meddelelse om Ulykken ; 7þÿ �800
Mennesker var gaaet tabt. De tilstede-
værende Admiraler havde udtalt som
deres Overbevisning, at Ulykken skyld-
tes en indre Eksplosion. Vandet havde
ikke været i Oprør, og Skibet var

forsvundet, da Røgen fra Eksplosionen
var drevet bort.

Dette Skibs Tab berørte ikke føle-

ligt den militære Stilling, men Tabet

af Menneskeliv var meget alvorligt.

Slagskibet þÿ ��B�u�l�w�a�r�k�"�,der løb af
Stabelen den 18. Oktober 1899ogsaa-
ledes allerede er af ældre Dato, var et

pansret Slagskib paa 15,250 Tons med
ca. 15,000 H. K. og en Fart af godt
18 Knob.

Skibet, der havde en Besætning paa
750 Mand, var armeret med 4 Stkr.
30,5 Centimeters, 12 Stkr. 15 Centi-
meters, 18 Stkr. 7,6 Centimeters og 6
Stkr. 4,7 Centimeters Kanoner.

Det maalte en Længde af 122 Meter,
en Bredde af 22,9 Meter og havde et

Dybtgaaende at 8,5 Meter.

Svejtserne skyder paa Flyvere.
Miinchen, 27. November.

þÿ ��M�i�i�n�c�h�e�nNeue Nachrichten" har
fra Bern modtaget et Telegram, hvor-
efter Forbundsraadet har udstedt Be-

faling til, at der straks skal skydes paa
de franske og engelske Flyvere, der
vil flyve over svejtsisk Omraade. I
modsat Fald kan Svejst næppe vente,
at dets Nevtralitet ved Belfort-Græn-
sen skal blive respekteret.

Ribe Amtsraads Under«
støttelser.

Til 1ste Behandling forelaa i Dag t
Riste Amtsraad Indstilling af det paagæl-
dende Udvalg om at bevilge til Ribe
stiftsmuseum 59 Kr., Foreningen til

Hjælp for ulykkeligt stillede Modre 25
Kr.. Arrestforvarer Christensens Cnke 59
Ar., Foreningen til Oprettelse af et

Wclanderhjem 59 Kr., Det danfle Hede-
selskab 199 Kr.. Danmarks Afholdsfor-
ening 59 Kr., Hjemmet for vansore 59
Kr., Himmelbjcrggaard 59 Kr.

Formanden gjorde opmærksom
paa, at denne Konto var ved at komme
lovlig langt ned. Paa Ringkobing Amts
Budget figurerede Kontoen med ca. 2999
Kr. og i Bejle Amt med 3999 Kr. Sær-
lig Tilstuddet til Ribe Stiftsmuseum an-
stefalede han at jætte til mindst 199 Kr.,
da Museet havde haardt Brug for dette
Belost til Vedligeholdelse.

S k o d e havde hele Tiden opfattet
dette Udvalg som et Sparsommeligheds-
udvalg, men var i Grunden ogsaa lidt be-
tænkelig ved at se den lille Sum.

B a k l e n Nielsen anbefalede at
blive ftaaende ved de en Gang af Udvalget
fastsatte Bidrag; thi Princippet var >o,
at denne Konto skulde ned. Museet kun-
de Byraadet jo stotie.

Formanden anbefalede Udvalget
at tage Kontoen under fornyet Overvejet-
se til 2den Behandling.

Udvalget lovede delte, og det vedtoges
at tiltræde Forslaget ved 1. Behandling.

Sønderjylland og Krigen.
Lensgreve Schack-Schackenborg

Rigsretsadvokaten i Leipzig har for
14 Dage siden standset den Sag mod

Greve Schack-Schackenborg, hvortil
der var truffet Forberedelser gennem

Undersøgelser af hans egne og Sogne-
værnenes i sin Tid beslagte Papirer.
Det forlyder, at det indsamlede

Materiale skal tilstilles Underret-

terne, for at Sagen kan gaa gen-
nem alle Instanser. Der er derfor

Udsigt til, at den kan trække yderligere
i Langdrag og at Grev Schack under

de nuværende Forhold vil blive holdt

fængslet en rum Tid endnu.

m ti r t.

Ribe, 27. November.

Embedslægers Befordrings-
godtgørelse. Justitsministeriet har
begæret Ribe Amtsraads Forslag til
Fastsættelse af den Befordringsgodtgø-
relse, som efter Lov om Embedslæge-
væsenets Ordning af 21. April d. A.
vil tilkomme Embedslæger, for saa vidt
Ribe Amt angaar.

Formanden har indhentet Forslag
i saa Henseende fra Politimestrene,
der gaar ud paa følgende:

Øster og Vester Herreder foreslaar
20 Øre pr. km, dog ikke under 4 Kr.
pr. Rejse.

Gørding-Malt Herreder oplyser, at
Taksten varierer imellem 25 op 33 Øre
pr. km og 30 og 35 Øre pr. km hen-
holdsvis for Vogn og Automobil, samt
for kortere Rejser 3 a 4 Kr.

Skads Herred og Fanø Birk fore-
slaar 27 Øre pr. paabegyndt, løbende
km, dog ikke under 4 Kr. pr. Kejse.

Ribe Herred foreslaar 35 Øre pr.
km, dog ik.e under 2 Kr. 50 pr. Rejse.

Varde Landjurisdiktion foreslaar 30
Øre pr. km.

Andst-Slaugs Herreder foreslaar 35
Øre pr. km, dog ikke under 4 Kr. pr.
Rejse.
þÿ �Amtsraadet vedtog at foreslaa

30 Øre pr. Kilometer, dog ikke under
4 Kroner pr. Rejse.

Faar Sognefogden« Telefon? Ved
Amtsraadets Mode i Dag forelaa tiljir-
klærtng et Andragende fra Amtets Sog-
nefogder om at faa helt eller delvis fri
Telefon. Da Amtsraadet Ukc havde iw-

get imod, at Staten gav Sognefogderne
fri Telefon, vedtoges det at anbefale An-
dragende! med Bemærkning om. at der tk-
ke for Tiden kan ventes noget Tilsind af
Amtsfonden.

Politibetjenten i Bramminge. Mim-
stenet har meddelt Amtsraadet, at det
maa fastholde, at der ansættes en Be-
tjent i Bramminge Stationsby. Amts-
raadet mener imidlertid, at det for cn
Dcl beror paa en Misforstaaelse hos Ml-
msteriet, idet det i Skrivelserne stadigvæk
hedder: Ten ene af Ribe Herreds Betjen-
te. medens Faktum jo er. at den forrige
Betjent hovedfagentlig var Skads Her-
reds Betjent. Det vedtoges derefter at

sende et Udvalg over til Justitsministe-
ren for at forklare Sagens rette Sam-

ulenhcellg. Hertil valgtes: Loege e n-

j e n. Lambert Hansen og Okhol m.

Oprettelse af Arbcjdsanvisningskon-
torer. I Henhold til en Skrivelse fra
Arbejdsanvisiilngsdirektorcn om Opret-
lelje af Arbejdsanvisningskontorer i Am-
tet vedtoges det i Amtsraadets Mode i

Dag at nedsætte et Udvalg til at forhand-
le med de af de forflelltge Byraad ned-
satte Udvalg. Hertil valgtes: Forman-
den, Læge Jenstn. Wmdfeid, Wissing og
Sorcn Jakob Sørensen,

Fra Ribe Amtsraad.
Modet ben 27. November.

Ribe Amtsraad holdt i Dag Mode paa
Raadhuset i Ribe.

Samtlige Medlemmer havde givet Mo-
de. Af 114 Sager anfore vi følgende:

lil Efterretning.
Indenrigsministeriet har samtykket i,

at den af Amtets V e j a s s t s l e n t e r
tillagte Løn fra den 1. April d. A. at
regne forhojes saaledes, at Begyndelses-
lønnen ansættes til 1199 Kr. aarltg og
slutlønnen til 1999 Kr., saaledes at dis-

se Lønninger komme de nu ansatte Vej-
assistenter til gode, som om de havde væ-
ret gældende fra deres Ansættelse.
þÿ �Indenrigsministeriet har 5. Okto-

ber d. A. stadfæstet den af Ribe Amtsraad
vedtagne Vedtægt for P e n j t o n e-
r i n g af Embeds- og Bestillingsmænd
under Ribe Amtskommune og deres En-
ker.
þÿ �Ministeriet for offentlige Arbejder

har 9. September tilladt, at N y m i n d c-
gab Færgeri nedlægges.
þÿ �Bestyrelsen for þÿ ��R�i�b�eAmts Sog-

raadsforcntng" har anholdt om, at der
maa soges gennemfort en 2E n d r i n g af
Bestemmelserne i Fattiglovens
19. f r. 2 7, eller i Lov Nr. 194 af
24. Juit 1889, saaledes at et her i Lan-
det fodt Barn af en danfl Kvinde, der
paa Timaanedersdageii for Fodselen hav-
de Ophold i Udlandet, ikke faar legalt Fo-
dehjem i den Kommune, hvor Moderen
veo Nedkomsten var forjorgelsesberetttget,
og saaledes at her i Landet fodtc Pcrjo-
ner fortabe Forforgeljesret i deres Hjem-
stedskommune ved stcraarigt Ophold t
Udlandet.

Ministeriet vil have sin Opmærksom-
hed henvendt paa Forholdet.
þÿ �Ministeriet har tilladt, at Vorbas-

sc-Hcjnsvig Sogne fra den 1. April 1915
at regne udstilles i kommunal Henseende
for fremtidig at udgore tvende særskilte
Kommuner paa visse nærmere Betinget-
ser

Ter foreligger derhos Indstilling fta
Sogneraadet vin. at Antallet af Medlem-
mer af hvert af de nye Sogneraad fastsæt-
tes til 7.
þÿ �Indenrigsministeriet har meddelt

Tamtyl te ttl, at Amtskommunen til Af-
holoelse af Kommunens Tilskud til Anlæ-
get af en I e r n d a n e fra Trold-
hede over S o n d e r o m m c.
Grindsted ogLramdrup til
K olding med Sidebane til Ve>en hos
Nationalbanken optager et midlertidigt
L a a n, stort indtil 359.999 Kr., der for-
rentes med den til enhver Tid noterede
Nationalbankdistonto.

Vejsager.
O l g o d Sogneraad andrager om, at

Vejstrækningen fra Olgod By over Harkes
til Houen Sogncstel, maa blive o p t a-
g e i som A m t s v e j.

Kunde ikke bevilges.

Gæstgiveri og Beværter

bevillinger
i Ribe Amtsraad I Dag.

I Amtsraadets Tagsmode forelaa fol
gende Andragender:

Andragnde fra Carl Olesen, Grams-
minde pr. Vejen, om Amtsraadets Sam-
tykke til. at der meddeles ham N æ-
ringsbcvis paa Handel med
"tærte Drikke. Malt Sogneraao
anbefaler.

Bevilgedes.
þÿ �Billettor Lars Sorensen as Es-

bjerg andrager om Bevilling til Be-
v æ r t n i n g med Ret til Udskænkning
af stærke Drikke ont Bord paa Færgen
mellem Esbjerg og Fano. Nordby Sog
neraad anbefaler ikke.

Andragendet horer under Indenrigs
ministeriets Afgørelse.

Kunde ikke anbefales.
þÿ �L. W. Jenfen-Bogesvang andrager

om Bevilling til Gæstgiveri og B e-
v æ rt n i n g i Matr.-Nr. 4d. Agerstær,
Faaborg Sogn uden Ret til Udskænkning
af stærke Drikke. Sogneraadet anbefaler.

Lokalerne opfistde ikke Politivedtæg-
tens Forskrifter.

Kunde ikke bevilges
þÿ �Bager Fritz Carl Nicolaj Licbum

andrager om Bevilling til K o n d i t o r i
i Matr.-Nr. 9v. Bække, uden Ret til Ud
stænkning af stærke Drikke.

Bevilgedes paa Betingelse af at Lola-
le ene opfylder Politivedtægtens Forskris-
ter.
þÿ �Interessentskabet þÿ ��J�e�r�n�eForsam-

lingshus" andrager ligeledes om Bevll-
luig til Beværtning uden Udskænkning af
stærke Drikke. Sogneraadet anbefaler.
Lokalerne fyldestgor ikke Politivedtægtens
Forskrifter. Lignende Andragende er as
flanet i 1913.

Kunde ikke bevilges.

Amtets Sygehuse.
Lønforholdene.

I Ribe Amtsraads Mode i Dag fore-
laa Indstilling fra Bestyrelserne for Sy-
gehusene i B r o r u p og i-Grindsted
om paany at ansætte henholdsvis Læge
Moller og Læge M e l d) i o r s e n. for
stegges Vedkommende dog med Forhojelfe
af Lønnen.

Bakken Nielsen anbefalede at

nedsætte et Udvalg til at overveje Lon-
sporgsmaalet ved Amtets samtlige Sifge-
huse m. m. þÿ �hvilket Forslag vedtoges.
Ttt Udvalget valgtes Formanden, Skjo-
de, Wissing, Jensen og Bakken Nielsen.

Okholm: Patientantallet gaar sta-
dig ned paa Tuberkulosehospualet i Riste,
hvilket har sin Grund t, at der kæles sær-
lig for Sanatorierne. ,Jeg anbefaler, at
vi henleder Kommunernes Opmærksom-
hed paa, at man t Ribe har et udmærket
Tuberkulosehospital.

Læge Jens e n: For en Del kommer
Nedgangen vistnok fra en forkert Tefini
tion af Betegnelsen Sanatorium og Ho-
spital. Folk har den Opfattelse, at naar
de skal Paa Hospital, er det kun for at do,
medens de stal paa Sanatorium for at
blive raske, og Folk holder nu en Gang tk
te af at komme hen et Sted, hvor de me-
ner, at de skal do.

Gregersen: Har det ikke ogsaa for
cn Del sin Grund i, at der mangler en
Naaleskov til at spadsere \'i

Det vedtoges efter forskellige Bemærk-
ninger at henlede Kommunernes Opmærk-
somhed paa Tuberkulosehospiialet i Rive
ved en Henvisning paa Omslaget af de

trykte Amtsraadssoryandlinger.
Esbjerg TifgchuS for dyrt.

Der lyar været fort Forhandlinger
mellem Esbjerg Byraad og Amtsraadet
angaaende Fornifelse af Overenskomsten
om Indlæggelse af Patienter paa Cs-
bjerg Sygehus. Da Esbjerg Byraad
imidlertid forlangte Taksterne betydeligt
forhøjede, onfkede Amtsraadet ikke at for-
ny Overenskomsten. Derimod stillede
man Krav om fremdeles at indlægge Pa-
tienter paa Epidemiafdelingen, faalænge

. Amtsfondet havde Penge ftaaende i det

Sognerådsformændenes
Løn.

Et Forslag i Amtsraadet.

I Ribe Amtsraads Mode i Tag hen-
stillede Formanden, at der fastsættes en
Skala, efter hvilken Sogneraade-
n e i Amtsraadskredsen bemyndiges til ef-
ter Beslutning paa den i Lov Rr. 58 as
29. Marts 1994 l foreskrevne Maade
uden indhentet s æ r l i g t S a m-
tykke f r a A in t s r a a d c t at tilstaa
deres Formænd som Medhjælp til Udfo-
relsen af de dem paayvtlende Forrctntn-
ger et aarligt Belob. der overskrider
Maksimalbelobct i Henhold til nævnte
Lov. Til Medhhjælpsfummer, der gaar
ud over Skalaen, skal da kun under sær-
lige Omstændigheder kunne ventes med-
delt Samtykke.

Vejle Amtsraad har i Maj-Modci i

Aar vedtaget, at der aarligt udredes for
Kommuner med:
indtil 999 Jndblfggcre indtil 299 Kr.
indtil 899 Jndblfggcre indtil 399 Kr.
indtil 1999 JndbiMere indtil 499 Kr.
indtil 1299 JndbiMere indtil 599 Kr.
indtil 1599 Indbyggere indtil 559 Kr.
indtil 2999 JndbiMere indtil 999 Kr,
indtil 2599 JndbiMere indtil 959 Kr.
over 2599 JndbiMere indtil 799 Kr.

Formanden anbefalede, at man
fik en saadan Skala, idet han oplyste, hvor
stor denne flulde være i Henhold til Lo-
ven samt oplyste, at for Ribe Amts Ved-
kommende var Maksimalbidraget i Virke-
ligheden betydelig hojere.

Læge Jensen gjorde opmærksom
paa, al Formændene i de storre Kommu-
ner havde et kolossalt Arbejde, som ofte
voldte dem store Udgifter. Han anbefa-
lede. at man i Henhold til Loven bevilge-
de 39 Ore pr. Indbygger -j- 299 Kr., da
man i saa Fald kunde gore sig Haast om
at blive fri for fremtidige Ansogninger.
Ter var saameget storre Grund dertil
som ingen kunde sige, al et saadant Belost
var for hojt.

Ter fremkom forstellige velvillige Be-
mærkninger fra Medlemmerne.

Til Slut besluttedes det dog ikke at
fastsætte en saadan Skala for Tiden.

Bøger.
Laura Kieler: Narren og Vejr-

hane n. 205 Sider. Hagerups Forlag.
handlingen forcgaar i hamborg paa Na-

poleonskrigenes Tid. Hamborgs Styrelse har
ladet Byens Værn forfalde i Tillid til deres
Nevtralitet og mener, at ingen vil gore dem
noget. En ung Mand, Kurt Wernerode, fo-
g:r at vække Forfvarsvillicn, men udlers som
cn Nar og forvises fra Byen, mens dens le-
dende Mand, Hans Kriippele, drejer sig som
cn Vejrhane for Stormagterne. For sent op-
dager Hamborg, at þÿ ��N�a�r�r�e�nhavde Ret over- i tidligere Epidemihus i Esbjerg.

þÿ �Maharajahcn af Fdar, der er ankommet
til Kairo paa Vej til Frviitcii i Frankrig, har
i et Interview udtalt: Ter var allerede as-
sendt ->00,000 Mand indsodle Tropper fra In-
dicn, og 3 Millioner knnde vare rede, hvis det

behovedes, Alle FndienS oorige hjælpemidler
stod ligeledes til Englands Tisposition,
þÿ �Petrograd, 20, November. Petrograd

Telegram-Bureau meddeler: Under den nuvcr-
rende Krig har flere af vore Regimenter vcr-

ret over 50 Tage uafbrudt i Stillinger i sorste
Linie og har deltaget i Erobringen ved Storm

as en halv Snes stærke Stillinger, Til Fods
har de tilbagelagt indtil 1000 Verst ad ncrsten
ufremkommelige Veje. Overalt har den rus-
fiffe Soldat varet paa Hojde med de kolossale
Anstrengelser, som den nuvarende Krig paa-

tagger Tropperne.

for þÿ ��V�e�j�r�h�a�n�e�n�"�,da Napoleons Tropper de-
satter og brandskatter hamborg.

handlingen fremforcs i Laura Kielers
sadvanligc smukke, varme Sprog og med en
stark llndcrstrom af Nationalitetssolelsc og

Forsvarsvillie, der gor, at Bogen ikke er uden
Aktualitet, og at den har meget at kunne laie
ogsaa danske Mand og Kvinder i disse Tider,
hvor der blases til national Samling.

Vi vil meget anbefale at lase den.

Vandets Løftning sædvanlig Vindmøller
eller Vindmotorer, og endnu findes der
en Del af disse sidste, men Lodsejerne
har ogsaa paa dette Felt forstaaet, at
der løftes bedst, naar der løftes i Flok,
og Følgen er, at der er dannet Inter-
essentskabsanlæg, ved hvilke Pumpe-
anlægene drives ved Motor- eller Damp-
kraft. Nørre Farup Anlæget er det
største af disse þÿ ��k�u�n�s�t�i�g�e�"Vandings-
anlæg; det har kostet ca. 83,099 Kr.,
der vandes ca. 900 Tdr. Ld. ved et

Dampanlæg paa ca. 65 HK., der ved

Centrifugalpumpe løfter ca. 22 cub. Fod
pr. Sek.

Disse Vandingsanlæg, der hidtil kun
har haft til Opgave at vande Engene,
vil nu paa den smukkeste Maade .kom-
plettere hele Vandstandsreguleringsfor-
holdet i Marsken, ogsaa naar denne
delvis tages ind til intensiv Dyrkning,
kun er det da ikke en Stuvningsvan-
ding, men det man kan kalde Rodvan-
ding, der skal udføres ; en saadan Van-
ding kræver mindre Vand, men skal
udstrækkes over en længere Tid end
Stuvningsvandingen.

For at Vandreguleringsforholdene
kan siges i Hovedsagen at være i Or-
den, staar det nu kun tilbage at grave
Afvandingsgrøfter i saa stor Mængde,
saa hver enkelt Fenne let kan faa Ad-
gang til god Afvanding. Alle disse Af-
vandingsgrøfter, hvis mindste Dybde
bør være 1,5 m, skal, hvor de i Rør-
ledninger føres under Veje og Van-
dingskanaler samt ved Udløbene i Vand-
løbene eller Fyldgraven, forsynes med
Skodlukker.

Der er ingen Tvivl om, at det med
Tiden vil lønne sig at dræne de Are-
aler, der tages under Plov, og antagelig
bør Dræningen, hvor den tilstrækkelige
Vandmængde staar til Disposition, ud-
føres som Ventildræning. Imidlertid
vil der sikkert ikke foreløbig blive Tale
om at dræne i større Stil; før der kan
tages fat paa Detailafvandingen, maa

Hovedafvandingen være i Orden, men
det er dog ingen Skade til ved Ord-
ningen af det sidste Forhold at tænke
paa, hvordan det første engang i Frem-
tiden skal ordnes.

Det maa til Slut meget anbefales, at

Lodsejerne indenfor de forskellige Ejer-
lag snarest slutter sig sammen om Af-
vandingsgrøfternes Udførelse; da Kort-
materiale m. m. foreligger, vil de for-
beredende Arbejder hurtigt kunne ud-
føres, og saafremt der sker Henven-
delse herom til Hedeselskabet, faar
Lodssjerne ikke andre Udgifter ved
Projekternes Udarbejdelse, end de di-
rekte Udgifter Hedeselskabet har til

Rejser.

þÿ �Det vedtoges at anskaffe 3 Eksem-
Piarer af Prisstriftet þÿ ��S�t�o�v�f�r�iPe,e" af
Kommuiietngenior cand. polyt. H. B.
Christensen til Amtsraadet samt at anste-
sale det til de kommunale Raad.
þÿ �Amtsvejinspektoren meddeler, at

der þÿ �formentlig af Statens Vandbyg-
ningsvæsen þÿ �uden Forhandling mcd
Amtsvejvæsnet i Lobet af Foraaret er
anbragt en bred Dæmning tværs
over Ringkobing Fjord udfor
Nymindegab Kro. hvilken Tæmning slut-
ter umiddelbart til Vejen fra Nymindc-
gab Kro til Stranden, som horer under
Vardeþÿ �Nymindegab Landevej.

Amtsraadet tog Tagen til Efterret-
>ung, men kunde ikke erkende derved at
paaage sig nogen som helst Forpligtelse
med Hensyn til Udgifterne.

Det ved Amtsraadsmodet den 29. Au-
gust vedtagne Forslag til Udførelse af
Vedligeholdelsesarbejder for þÿ�1�9�1�5 ��1�9
paa Ribe Amts Landeveje omfatter Le-
veriitg af 5102 tnn Stenslag. 5121 m- har
Pet Grus. 1299 m! fintk. Grus. 249 in
Ler og 15 m Tand til Overslagspris
85,599 Kr. 29 Ore.

Til de skriftlige Licitationer den 28.,
39. og 31. f. M. over Levering af disse
Materialer indkom talt 194 Bud paa 83
Parceller. Paa 2 Parceller indkom intet
Tilbud.

Af de 194 Bud blev 89 approberede.
Ten bortliciterede og bortakkorderede

Materialmængde for 1915þÿ �19 er heref-
ter 5987 m Stenslag. 5125 ttt3 harpet
Grus. 1285 tn:i fintkornet Grus. 249 m"
Ler og 15 m" Tand for talt 99944 Kr.
þÿ �Ved Forlægningen i Gjesing By af

Landevejen fta Tarp Kro til Strandby
gade i Esbjerg blev der afsiaaret 2299 m
af Matr.-Nr. 4g, hvilket Areal overtoges
af Amtsraadet for at sælges sammen med
det nedlagte Landevcjsareal.

Udvalget har indstillet, at saavel det
nedlagte Landeve jsareal som det fornævn-
te frafkaarnc Areal afhændes til Murer
Hans Chr. Hansen af Gjesing for 299 Kr.
netto.

Tiliraadtes.
Jovrigt har Formanden efter Ind-

stilling as Amtsvejinspektoren afgjort en
Række af Tmaasaqer.

(Fortsættes.)



Slibe Byraab holder Mode vaa Mandø«
med følgende Dagsorden:

1) Uddeling as en Portion as Vlexander De«
ioners Legat. 2) Sogen ong Fiisebelcegning paa

Fortovet udsor it<rmnerkontoret ; udsat sra sidste
M-de. Z) Forslag sra Kasse- og Reanskabud-
valget ang. Optagelse as Lo an ; 2den Behandling.
4) Skrivelse, hvorester Indenrigsministeriet bar
stadsaestet ændringer i Reglementet sor Sygehu,ct.
5) Lpqorelse as Udgisterne vedrorende LandvaseuS-
kommissionen ang. Regulering as Rire Aa. v)

Et Andragende om Fritagelle sor Omvurdering -
til Trklirring

KvindeafntemninK Højesteret f«l

dede den ti. November en Dom, der maatte

vække den »tørste Opmærksomhed, idet da

briken Avena frakendtes Eneretten til sit

gennem en halv Menneskealder indarbejdede

gode gamle Navn »Avena«.

1 den Anledning indbyder Fabriken i disse

Dage alle Danmarks Kvinder til en Lands-

afstemning, hvorved det skal afgøres, om

Avena af denne Grund bør skifte Navn.
Bliver der Flertal for Navneforandringen,

udbetales der Opfinderen af det nye Navn
200 Kroner i sårlig Livrente, saalænge den

Paagældende lever, eller en Kapita' forsikring
paa 3000 Kroner, der udbetales efter 3 Aar.

Amtsraadet paa Stiftsmuseet.
Efter Ribe Amtsraads Møde i Dag be-

gav samtlige Medlemmer sig med For-
manden ud i Stiftsmuseet, hvis udmær-
kede Samling af Malerier og Skulpturer
man tog i Øjesyn samtidig med, at

man besaa Bygningen. løvrigt var
Museets Bestyrelse tilstede, og Kasse-
reren, Overlærer Amorsen, gav for-

skellige Oplysninger, bl. a. om Besø-

gets Omfang.
I Statstilskud til Folkehøjskoler og

Landbrugsskoler er der sor Finansaarei
1914þÿ �15 tiistaaet Askov So,skole 5000

Kr., Janderup 800 ivr., Skamlingsbante
1500 .Ur., Ladelund Landbrugsskole loOO

Ur. og Nibe Mælkeristole 1500 Ur.

Statsstøtte til Handelsskolerne. Mini-
steriet hor tildelt Handelsskolerne i Bar-
i>c 030 Ur., i Esbjerg 1110 Ur., i Ribe
405 Ur.

Fra Højskoleforstander Salling i Nibe
foreiaa i Amtsraadets Tagsmode et An-
dragende out Tilstad fra Amtsfonden.

Det paagældcitde Udvalgs Flertal,
Læge Jensen og Lambert Hansen
anbefalede et Tilsind as Amtssonden paa
200 Ur., hvorimod Mindretallet B a k-
ten Ntcijen, ikke kunne være med ni
at der gives noget Tilstad.

S k o d e tande itke jvrftaa man havde
taget Bidraget bort sra en Skole som La-
deiund og i Stedet sor gav Tilskud til en
Skole som den i Nibe, der dog ikke gjaldt
for at voere første Ulasses, og som i hvert
Fald itte kande mode med »togen Anbefa-
ling fra Meicriforeningen. _

Læge Jensen: Ter er Skel paa Fist.
Ladelaird har faaet Tusinder af Uroner.
medens Salling aldrig har faaet en Lre.
Jeg er overbevist oni, at der er gjort sal-

Itng Uret. Tet faar Udseende afat oe
store Skoler itke kan taale, at Salling
,aar Lov at etsistere med ftn lille Skole.
Men da Manden na har lagt Skolens
Grundlag og undervisning om paa en
anden Bov, mener jeg, at vi bor anerken-
de dette ved at give Tilskuddet. Jeg for-
mener, at der tidligere er begaaet Uret
imod ham, og dette vor vt se at gore godt
igen ved dette lille tilstad.

S ko d c: Ja, men Salling har dog
ikke kunnet opnaa en Anbefaling fra Ja-
stesen i Brørup.

Jensen: Justesen og Ladelund cr

jo det samme. Tet er kun jor at holde en
Uonkurrent ude.

Bed skriftlig Afstemning forkastedes
Udvalgsstertallets Indstilling med 8 Tt.
mod 2; 1 Stemmeseddel blank.

Til Undertøj til de indkaldte
Soldater er veu Komitéen indkommet :
Oldemor 6 Far Muffediser.

Hjælp til de ulykkelige Bel-
giere. Vi har i Dag haft den Glæde
at modtage:

Ribe Borgerskoles 6te B. Drenge-
klasse 2 Kr. 25 Øre, M. B. 3 Kr., L.
1 Kr., Martinjensen, 0. Vedsted, 2 Kr.

Fra Hjortlund ved Pastor Nymand
(4de Liste): Mads Vejrup 5 Kr., Simon
Hansen 10 Kr. (tidligere indkommen
26 Kr. þÿ �ialt fra Hjortlund 41 Kr.)

1 Aftes var indkommet 3668 Kr. 29

Øre; i Dag er indkommet 23 Kr. 25
Øre, ialt 3691 Kr. 54 Øre.

Bidrag modtages fremdeles.

Vejret. Meteorologisk Institut med-
deler i Middags : Udsigt: Vinde omkring
Sydvest med mildt Vejr.

Farup. Fredag.
Jordefærd. Under stor Deltagelse fra

Sognets Beboere fra Nibe og fra nærme-

ste Lmegn blev fhv. Gaarde>er M o r t e n
Bror s e n i Tag begravet fra Hjemmet
i Mærbol Uro. Efter at Følget var sam-
let i hans gamle Hjem, blev Uiften, dækket
med et Væld af Eftcraarets smukkeste
Blomster, kort ni Farup Kirke, fulgt af

en talrig Skare af Kvinder og Mænd.

Her talte Pastor Jørgensen smukt og

stemningsfuldt over Ordet: þÿ ��D�e�ter be-

skikket alle Menneflcr at do og derefter
T: minen". Han skildrede den afdøde som
den stilfærdige, godgørende og rettænken-
ve Mand. der sikkert kun efterlader sig
Jenner omkring i Sognet. Taleren brag-
te ham en Tak for godt Naboskab og en
Tak fra tjans Datter, Svigersøn og Bor-
neborn, som kun havde gode Minder om
den gamle Far og Bedstefar, der vil blive
savnet stærkt i Hjemmet.

Efter at Kisten var sænket i Graven
bragte den afdødes Brodersøn. Folke-
tingsmand B r o r s e n, paa Familiens
Vegne en Tak til Slægt og Venner for-
al Deltagelse.

Ten afdøde, der blev 81 Aar ganunel,
var født i Farup og havde ved Gifter-
maal i sin Tid overtaget Uærbøl Kro med
Landejendom, som han drev i over 50
Aar.

Esbjerg, Fredag.
Esbjerg Eksportmarked i Dag

I var tilført ca. 1100 Kreaturer, som
I sendes pr. Bane til Odense, Køben-

havn og Tyskland.
Eksporten over Esbjerg. .Ville-

moes", Kapt. Ankersen, afg. i Aftes
fra Esbjerg til Grimsby med Land-
brugsprodukter.

.Phønix", Kapt. Andersen, er i
Gaar Eftm. afg. fra Grimsby med fuld
Ladning Kul og Stykgods til Esbjerg
og ventes her i Løbet af Søndagen for
atter at indlade Landbrugsprodukter til
Grimsby.

Angaaendc Affæren med þÿ ��A�l�e�k�s�y�"�,
þÿ ��L�i�l�l�y�"og þÿ ��N�e�l�l�y�"�,som vi omtalte i For-
guars og i Gaar, meddeler Rederiet os i

Tag, at man er bleven enig med KrigS-
forsikringen om at afvente et Par Dage
for at se, om der itke skulde komme noget
ud af den svenske Negerings Henvendelse
til den tyste Negering.

af Skibet skal være slaaet saa meget i

Stykker, at Skruen ikke kan virke.
Der skal staa 15 Fod Vand i Last-

rum Nr. 3, og man mener, at Skibet

er drevet endnu fastere paa Grund.

.Nygaard" er ladet med Harpiks,
Hør og Bomuldsfrøkager.

Esbjergflaadcn. þÿ ��O�l�g�a�"�.Kapt. Christen-
sen, ank. 20. ds. til Esbjerg. þÿ �þÿ ��S�t�e�l�l�a�"�,Kapt
Schiff, afg. 20. ds. sra Middlesboraugh U>

Werlebach. þÿ �þÿ ��L�a�u�r�a�"�,Kapt. Thomsen, pas>.
25. ds. Sagrcs til Hueloa. þÿ �þÿ ��M�a�r�i�e�"�.Kapt.
Nielsen, asg. 25. ds. sra Newcastle til Tun-
deriand. þÿ �þÿ ��R�i�g�m�o�r�"�,Kapt. Uldall, afg. 2a.

dS. sra Tharpncss til Liverpool. þÿ �þÿ ��B�o�d�i�l�"
Kapt. Aliusloiv, ank. 20. ds. til London.

Højvande. Lørdag Kl. 11,09 Fm.

Sømændenes Jul. Ikke mindst
i Aar, hvor ogsaa Minefaren truer Sø-

farten, trænger vore Søfolk i fremmede
Havne til Julegaver. Penge eller Gen-
stande, ikke store Ting þÿ �kun ikke
Tobak og Kager þÿ �modtages med Tak
af Undertegnede før 1. December.

Ribe, 9. November 1914.

Bispinde Koch.
Fru Frederikke Lauritseu.
Frk. Vilhelmine Schrøder.

Kammerherreinde Stemann.
Fru Sofie Vilandt.

Fru Sofie Øllgaard.

Adventsuge fra 30. November til 4. December
i følgende Kirker :

Hjortlund Kirke:

Mandag d. 30. Novbr. Kl. 6'/> : Pastor H. Pedersen, Sdr. Bork, og Sognepræsten.
Tirsdag den I. Decbr. Kl. 3: Pastor J. Schou, Aal.
Onsdag den 2. Decbr. Kl. 67« : Pastor Schjørring, Øse.

Torsdag den 3. Decbr. Kl. 3: Indremissionær L. Ulrich, Ringkøbing,
Fredag den 4. Decbr. Kl. 6l/» : Stiftsprovst O. Olesen, Ribe.

Kalvslund Kirke:

Mandag den 30. Novbr. Kl. 3: Pastor H. Pedersen, Sdr. Bork, og Sognepræsten.
Tirsdag den 1. Decbr. Kl. 67 : Pastor |. Schou, Aal.
Onsdag den 2. Decbr. Kl. 3: Pastor Schjørring, Øse.

Torsdag den 3. Decbr. Kl. 61/ : Indremissionær L. Ulrich, Ringkøbing.
Fredag den 4. Decbr. Kl. 3: Stiftsprovst O. Olesen, Ribe.

Farup Kirke:
den 30. Novbr. Kl. 6l/» : Pastor Chr. Schmidt og Sognepræsten,
den 1. Decbr. Kl. 2: Stiftsprovst O. Olesen, Ribe.
den 2. Decbr. Kl. 6'/« : Pastor Filip B. Boeck og Indremissionær K.

Søndergaard.
den 3. Decbr. Kl. 2: Pastor H. Pedersen og Indrem. Joh. Malle,
den 4. Decbr. Kl. 61/ : Pastor J. M. Roesen og Sognepræsten.

Jernved Kirke :
: Pastor Chr. Smidt og Sognepræsten.
Stiftsprovst O. Olesen.
Pastor Filip B. Boeck og Indremissionær K.
Søndergaard.
Pastor H. Pedersen og Indrem. Joh. Malle.
Pastor J. M. Roesen og Sognepræsten.

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Torsdag
Fredag

Mandag
Tirsdag
Onsdag

Torsdag
Fredag

den 30. Novbr. Kl
den 1. Decbr. Kl. 6'/,
den 2. Decbr. Kl. 21/«

den 3. Decbr. Kl. 6V»
den 4. Decbr. Kl. 2'/-

2V.

a

a

a

a

a

a

a

þÿ �Alle indbydes kærligst. þÿ �

!
i

DRIK
J. C. Eriksans Sundhedsliksr

Hvor den er inde,
er Legen nde.

I. C. Eriksens kem. Fabriker A

Fredericia.

Prima Fedekalvekød,
Griseflæsk og ungt, fedt Okse-
kød anbefales til Søndag.

Slagter H Jensen,
Skolegade.

Blodpølse og Sylte
anbefales.

FOSMORAM
I Søn ok Helligdage fra Kl. þÿ�4 ��1�0�.1

De evrige Dage Kl. 87«. '
Program for Fiedag, Lørdag og Søndag.

Kontorist
søges straks.

Tranberg Jensen.

H. P. Hansen.

I blindt Raseri.

Landeveje og Cyklcstier. I Anledning
af Amtsraadets Beslutning af '2b. No-
vember 1913 om Udvidelse af AmtSlandr-
vjen fra Strandbygade titTarp Kro,
hvori er vedtaget angaaendc Strækiungen
sra StrandbiMde til Vejen efter Four-
seld, at den nødvendige Jord til Udvidet-
fen af Andragerne flages gratis afgivet,
meddeler Bryndum-V. Neoel Sogiteraad
nu, at man i k k e jer sig i Stand til at op-
fylde denne Betingelse for Udvtdelsem da

Esbjerg Kommune, der er Ejer af Jor-
den langs Landevejen til Vognsbol Bæk,
kun vil afgive den fornødne Jord gratts.
naar der jamtidig bliver anlagt en Cyk-
lestt.

Amtsvejinspektøren erklærer hertil:
Hvis Amisraadei mdgaar paa ogsaa

at anlægge en Eytlesti som den krævede,
vil der jitkert rundt omkring i Amtet
fremkomme Andragender om Anlæg as
Eyklestier langs med forstellige Lande-
vejsftrækninger, Andragender, jom vanstc-
Ug vil kunne afslaas, fordi de ansøgte
Eyklesticr cre Ugejaa ønskelige eller nød-

vendige som den Iser omhalidlede.
Anlæget og Vedligeholdelsen af Chk-

lestier vil medføre en itke ringe Udgift svr
Amtsfonden, og jeg kan derfor ikke anbe-

fale, at Ainksraadet þÿ �særlig under oe
nuværende vanskelige Forhold þÿ �foran-
drer sin ved Amtsraadets Møde den 2b.
Noveinber f. A. indtagne Stilling til sa-

gen.
I Henhold til denne Erklæring vedtog

Amtsraadet at fastholde sin hidtidige
Stilling til Sagen.

Den strandede Foderstøfdarn-

per »Nygaard staar fremdeles fast

ved Barren.
Vejret er jo nu godt, medens det

i Nat en Tid var rtt haardt. Der er

ikke nogen Fare for Mandskabet, da

þÿ ��N�o�r�d�s�ø�e�n�"og Redningsbaaden herfra

gik ud i Aftes ved li-Tiden og har

ligget ved Strandingsstedet hele Natten
for at være klar, dersom der skulde
ske noget.

Efter Forlydende er Svitzers Dam-

per rekvireret til Assistance, men da

den ligger i Frederikshavn, vil det tage
noget længere Tid end ellers, naar den,
som den plejer, har Station i Lemvig.

þÿ ��N�y�g�a�a�r�d�"skal være en af de største

Dampere, maaske den allerstørste, der
har været i disse Farvande.

Redningsbaaden kom tilbage til Es-

bjerg Havn Kl. II1/« i Formiddags og

medbragte hele þÿ ��N�y�g�a�a�r�d�"�sMandskab

paa Kaptajnen nær. Han vilde forblive
om Bord paa sit Skib. Søfolkene har

taget Ophold paa Sømandshjemmet.
þÿ ��N�y�g�a�a�r�d�"er læk, og Agterdelen

Gudstjeneste
Søndag den 29. Novbr. 1914.

Domkirken
Stiftsprovst Olesen Kl. 10, Skrifte-

maal Kl 9S/.
St. Catharinæ Kirke:

Pastor Hansen Kl. 10, Skriftemaal
Kl. 91/.

Seem:
Pastor Balslev Kl. 10.

Obbekær :
Pastor Schaarup Kl. 2.

Nr. Farup:
Pastor Jørgensen Kl. 10.

Hjortlund :
Pastor Nymand Kl. 2.

Kalvslund :
Pastor Nymand Kl. 91/.

Stenderup :
Pastor Skaarup Kl. 10.

Føvling:
Pastor Skaarup Kl. 2.

Holsted:
Pastor Vig Kl. 10.

Bramminge :
Pastor Hovgaard Kl. 10.

Sneum :
Pastor Nielsen Kl. 10.

Tjæreborg:
Pastor Nielsen Kl. 2.

Flink Pige
til Husgerning og helst Skrædersyning
kan faa Plads. Billet mrkt. »1855«
indlægges paa þÿ ��R�i�b�eStifts-Tidende" s
Kontor.

Som Repræsentant og Inkassator
for et konkurrencedygtigt Syge- og Ulykkes- samt Brandforsikringsselskab er
Plads ledig straks for en dertil kvalificeret Herre.

Billet mrkt. »1857« bedes indlagt paa þÿ ��R�i�b�eStifts-Tidende's Kontor.

Elever i Klaverspil
modtages af

Ellen Daugaard Peters.

Sydjydsk LandmandsbankNyt islandsk

Lammekød
er hjemkommes.

Ribi
Ikti, kapital 200,000 Kranar, Raaarvar 110,000 Kraaar.

Indlaan paa 3 Maaneders Opsigelse forrentesi for Tiden med 4V« /» P a-
Sylvester LundsEnke.

Tlf. 98. Grønnegade. Tlf. 98.

Kun Stemmeret for Kvinder.
Højesteret fældede den 6te November d. A. en Dom, der maatte vække den største

Opmærksomhed. Denne Dom frakendte os Eneretten til vort gode gamle Navn »AVENA«,
altsaa det Navn, som vi har indført og benyttet 1 en halv Menneskealder til vort overalt

anerkendte Fabrikat Avena-Gryn.
Dette Navn kan derfor fremtidigt ikke sikkert værne vore Hundrede Tusinder af

Kunder mod daarlige Etterligninger.
BEKKNDTfidREIiSEB.

Aftenmusik
(med forv. Tilladelse) i Set. Catha-
rinæ Kirke førstk. Søndag Ef-
termiddag Kl. 47. þÿ �Assistance
af Koncertsangerir.de Fru H. Wen-
delhaven og Musikd. Poulsen. þÿ �

Fri Adgang. Program ved Kirken.
F. Behrens Claussen.

Skal Avena-Gryn derfor nu skifte Navn?
Alle Danmarks Kvinder indbydes til at stemme herom.
Bliver der Flertal for Navneforandringen, udbetales der Opfinderen af det nya

Navn, vi benytter, efter Vedkommendes eget Valg, enten

200 Kr. aarligt i Livrente
der udbetales med 50 Kr. hvert Kvartal saalænge den Paagældende lever,
eller en Kapitalforsikring paa

3000 Kp.,
der udbetales Vinderen personlig efter 3 Aars Forløb, altsaa i Januar 1918, og som kan

anvendes efter Vinderens eget Ønske til Brudeudstyr, Studierejse eller lign.
Livrenten eller Kapitalforsikringen indkøbes af os hos Landets ældste og største

Bank-Elev.
En ung Mand, helst med Real

Eksamen, kan faa Plads. Nærmere
ved personlig Henvendelse i Banken.

Ribe Diskontobank.
Livsforsikringsselskab ,,HAFNIA", Holmens Kanal 9, Kjøbenhavn.

Nedenstaaende Kupon, der maa indsendes i lukket, frankeret Konvolut, inaa være

os i Hænde senest den 15. December, og Resultatet vil blive bekendtgjort kort efter Nytaar.
En dygtig Karl

kan faa Plads straks eller til 1ste
Januar hos

M Bjerrum,
Grangaard,

0. Vedsted.

BARBER OG FRISØR

J. MILWERTZ
SONDERPORTSQADE - RIBE

OVERFOR TERMANSEN3 BOGHANDEL.

Direktør Øf aneli-FansbølI
ved Dansk Ocnealogisk Institut

Ingeniør .lul. I.etuuar.n,
(Patentbureau Lehmann & liée).

kote«.?
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deS jeg finder paa bu, sig mig blok, om jeg
?an gvre Regning paa Deres Medvirkning?"

þÿ ��S�e�l�v�f�ø�l�g�e�l�i�g�,saa oste og saa meget,
vil, men forklar mig dog blok þÿ �"

..Bel, jeg har Deres OtM Forst maa jeg
saa præsentere Dem min Veninde, Fru Cæcili:
Erwing. Ccecilie, Hr. Albert Normann, vor
beromteste Tenorist, i de sidst: to Aar min
skattede og Teere Ben, Alberto, nu maa D:
gerne saa det at vide, ikke jeg, m:n min Cilla
her, en fremragende Klckv:rspill:rfle, som Te
sikkert kender under Navnet Cæcili: Walther,
vil give den Koncert; for at være sikker paa
Deres Lofte, har jeg blot indskudt mig f«ft>
i Stedet for hende".

Albert lo. þÿ ��T�eskulde ikke kalde D:m Anni-
na, men Donna Regina", sagde han spogende.þÿ ��s�a�avilkaarligt regerer Te over D:r:s Ven-
ner og Tilhængere. Og hvad befaler De, j:g
skal synge?"

þÿ ��T�e�tvil vi konferere om (j Eftermiddag
eller i Morgen tidlig. Forelobig vil vi ind.
rykke en Notits i Bladene, at vi tre B:romt.
heder finder dette underordnede Badepublikum
oærdigt til at turde beundre os ved en Kon-
cert. Billetpris : 6 Kroner. Albert, hvis Dr
ser Fyrsten, saa send ham til mig; han maa
sørge for, at »i faar stoppende fuldt Hus. Paa
Gensyn, kære Ben!"

Hun tral (fcarlie Med med sig. ,Lt>orsvr

þÿ �221 þÿ �

ler du saa forbavset paa mig, du lille Nar",
sagde huii til Veninden, der maallos havde hart
paa Samtalen.

þÿ ��H�v�o�rdu dog er fortrolig med Hr. Nor.
mann", svarede Cæcilie beklemt.

Aline trak spottende de fine Ojenbryn sam-
men. þÿ ��V�ier Kunstnere, Cæcilie", jagd: hun
stolt, þÿ ��o�gsom saadan berettigede til at danne
en Undtagelse sra de pvrige M:nn:fler. Al-
bert Normann og jeg er Venner, gode og op-
rigtige Venner, der er red: til at mdestaa for
hinanden, intet videre. Har du maaste tkk:

længer Tillid til mig?" sortsatte hun, tdet

hun saa hende dybt ind i Ojnene.
Cæcilie rodmede let. þÿ ��T�i�l�l�i�d�?�"sagde hun

kærligt. þÿ ��T�i�ldig, der netop kom mig i Mode
som en frelsende Engel? Tilgiv min Cprig-
tighed, men du forekommer mig blot mer:
fremmed end tidligere; vi har jo ganst: vtjt
heller ikke set hinanden saa læng:".

Aline tad; hun solte, at Veninden havde Ret.
Hun vidste selv bedst, hvorledes de sidste fire,
fem Aar hadde forvandlet hendes Karakter.
Hun bar ikke mere den fly, vilde Rose, der ja-
gede over Tannenbergs Marker paa utojlet
Hest, ikke mere den alvorlige, still: Elev i ftn
gamle Lærers og Judith Arans Hus -- hun
har bleven en selvbevidst, bydende Kvinde,
som upaaagtet stræbte mod sit hoje Maal,

Fabrikken þÿ ��A�V�E�N�A�"�.
NAKSKOV.

Bestemmer vi os for et Navn, som er ind-
sendt af flere, trækkes Lod under behørig
Kontrol. Kontrolkomitéen bestaar af d'Hrr.:

Professor, Dr. med 4'arl l.orcntsea.

Kupon.
L Skal Avena-Gryn skille Navn?

2. Hvilket Navn vil De t saa Fald foreslaaf

Navn

Stilling
og tydelig
Adresse
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unge Frue, tdet hun hjerteligt hilst: paa den

blinde, þÿ ��e�rRudolph endnu ikke kommen

hjem?"
þÿ ��J�e�gventer ham hvert Ljeblik þÿ �men.

Barn. hvem er med dig?"
Cæcilie tog Venindens hoire Haand og lagde

den i den gZmle Kones. þÿ ��T�e�ter Aline, lille
Mor," sagde hun, þÿ ��m�i�nbedste og eneste Ven
inde, om Hvem jeg saa ofte har fortalt dig.
Aline, bet er min kære Mands Moder, som
vi har haft hos os i et halvt Aar og som næsten
lod mig glemme, at jeg mistede min :g:i8
Moder". , m . . . .

Ter ligger et Brev sra din Moder d:nnd:
i é'tuen", sagde den blinde, idet hun kærligt
trykkede Cæcilies Hoved ind til sig. ,Ru-
dolph tog imod det; gaa blot derind med dm

Veninde; I maa have meget at fortælle h»n-
anden". . .

Cæcilie forte Aline tnd t Dagligstuen.
þÿ ��M�e�nsig mig, Barn", sagde Kunstnerinden
forbavset, þÿ ��h�v�o�rer du dog falden paa at tage
din Svigermoder i Huset, naar. som du fortalte
mig, I kun med Nod og næppe er undgaaet B>
kvmringer og Savn?"

þÿ ��H�v�a�dstulde der være bleven af hendes
svarede Cæcilie ligefremt. þÿ ��H�u�nhavd? hid-
til været hos en gest Soster til Rudolph, men

an dode forrige' Vinter, Svigersonnm var
,rd og itvenlig ntod hende, faa tog vi hendt

þÿ �»17 þÿ �

me bag dem begge, þÿ ��j�e�gvil syng: ved din
Koncert".

Sangerinden og den anden Dame vnidt:
sig overraflet om.

þÿ ��A�l�i�n�e�!�"
Et 'Jubelflrig l»d fra Cæcilies Læber, do

hun styrtede sig i den saa længe savnede og
nu endelig aenisundne Benindes Arme. Fro-
ken Herward stirrede maallos paa Gruppen.

þÿ ��V�i�lTe, Signora, zynge ved Fru Er-'
wings Koncert!" spurgte hun, endnu uvis
om, 'hvorledes hun flulde tyde denne Scene.

þÿ ��J�a�,jeg vil rigtignok ikke lade det gaa fra
mig at fynge ved min kæreste Benindes Kon-
cert", svarede Aline. þÿ ��M�e�n�,da De, som
fi)e selv siger, er saa stærkt optaget, vil pi
ikke længer opholde Dem. Kom, Cilla, vi bar
meget, uhyre meget at tal: sammen om. Paa
Gensyn, Froken Herward, en anden Gang
sortsætter vi vor Samtale."

Hup nikkede med en Mine som a, Tron.
iting, der flutter m Afskedsaudiens, til dm
bestyrtede Sangerinde, og idet hun tog Cæ-
nlies Arm, forlod lipm med stolt Holdning
Værelset. »

Forst paa Gaden begyndte den stormende
Udveksling alf stalloise sporgSwaal og Svar
mellem de to veninder.

þÿ ��E�rdn þÿ �du den beromte Daugerinde
Signora Blandwi, som Zrifrau i k sidste

S H'.U ;



Prisregulerings
kommissionen,

der i sorrige Uge har nedsat flere Udvalg
til Undersøgelse af specielle Forhold,
holdt i Gaar, Torsdag, et Mode, hvor Ud-
valgene aflagde Beretning vin deres Virk-
soinhed. Paa Modet blev det af Flertai-
let vedtaget at indstille til Ministeriet at
udstede Forbud mod Udforsel as Malt.
Anledningen hertil er bl. a. at sikre Lan-
dels Beholdning af Foderkorn.

Jovrigt fremgik det af Beretningen,
at Udvalgene havde foretaget en Række
Undersogelser vedrorende Import og Pr:-
ser paa forskellige Livsfornodenheder,
men at Undersogelserne endnu ikke er af-
sluttede, hvorfor de vil blive fortsatte og
Resultatet forelagt den samlede Kommis
sion i Begyndelsen af den kommende Uge

Det synes dog allerede nu at kunne
sastslaas, at der ikke er uovervindelige
Vanskeligheder med Hensyn til Import
af Kolonialvarer, herunder Ris og Sago.

Polakkerne og Galizierne
bryder op.

De vil hjem trods Krigen.

Efter hvad vi erfarer, er det med
Nød og næppe, at man har formaaet
Polakkerne til at blive her i Landet
under Henvisning til, at Krigen hær-
ger deres Hjemlande, Polen og Ga-
lizien.

Der har hos disse det danske Land
brugs Sæsongæster hersket Graad og
Tænders Gnidsel. Rent galt er det
blevet, da de for nogen Tid siden fik
Besked fra deres paarørende om, at
der ikke længere kæmpedes i Galizien.
Nu troede de ikke længer, hvad man
fortalte dem om Krigen. De vilde hjem

Og nu bryder de op og begiver sig
paa Vej mod Polens og Galiziens blo-
dige Marker og afbrændte Landsbyer,
skønt de har faaet Meddelelse om, at
de vil blive holdt tilbage i Tyskland
eller i Østrig !

Opbrudet finder Sted i disse Dage.

slutning. Han er nu bleven arresteret
og indsat i Fængslet.

Jordrystelse. Stockholm, 26
November. Ifølge Telegram fra Vas-
sijaure (Lapland) registrerede Seismo-
grafen i Tirsdags Middags Kl. 1,15 en
stærk Jordrystelse.

Bombeattentat i Indien. Lon
don, 26. November. Der telegraferes
fra Kalkutta : Ved et Bombeattentat
i Kriminalretsbygningen er to Over-
konstabler blevne saarede. Gærnings
mændene flygtede og kastede, da de
blev forfulgt en anden Bombe, hvor-
ved en Politimand blev dræbt og to
andre saarede.

Gennem Blade og Korrespondenter

»Vort Land« solgt. þÿ �De ny
Redaktører. Hovedstadsbladet »Vort
Land" er overgaaet til et nyt Konsor-
tium, i Spidsen for hvilket staar bl. a.
Folketingsmand Wulff, Redaktør Hol-
ger Jørgensen, Silkeborg, og Oberst
Dahl.

Bladets ny Redaktører bliver Cand.
jur. Poul Jacobsen og Hr. Holger Jør-
gensen. De nuværende Redaktører
Fr. Hansen og Robert Henriques træ-
der fuldstændig tilbage fra Bladet.

.Vort Land" blev stiftet i 1896 og
overgik til Redaktør Fr. Hansen i
1898. Efter hvad der meddeles os
skal Bladet ledes ud fra et fuldstændigt
klart og rent Højrestandpunkt. Det
skal have et fuldt moderne Tilsnit ; For-
matet bliver som hidtil. Der knyttes
en Række ny Personer til Foretagen-
det. Saaledes forlyder det, at Uden-
rigspolitiken skal skrives af Dr. polit.
Wieth-Knudsen. Ogsaa paa dette Punkt,
erklærer man, vil man have fuldstæn-
dig rene Standpunkter.

Te-Eksporten. þÿ �Et Forbud
forestaaende. Efter at England har
udstedt Forbud mod Udførsel, er der
herhjemme truffet Foranstaltninger til
at hindre en altfor stærk Eksport a
Te herfra. Ganske vist maa Behold-
ningerne siges at være tilfredstillende,
men da Eksporten har været ret rige-
lig i den senere Tid, foretager Told-
væsnet nu nøje Undersøgelse over de
Sendinger, der ønskes udført, og i givet
Tilfælde maa der søges Tilladelse hos
Regeringen til Videresendelsen. Rime-
ligvis er dette kun et forberedende
Skridt til fuldstændigt Forbud mod Ud-
førsel af Te.

Om »Anglo Dan eis Sammen-
stød med den tyske Torpedobaad
Natten til Mandag 121/ Kvartmil fra
Stevns Fyr er der i Søforhøret i Køben-
havn af Damperens Besætning ikke
fremkommet Nyt af Interesse ud over,
hvad vi allerede har berettet. Da
Torpedobaaden havde 12 vandtætte
Skodder, menes den at have klaret sig
til tysk Havn.

Petroleums- og Benzin-Tank-
anlæg i Fredericia. Efter hvad

Fredericia Avis" erfarer, har þÿ ��D�e�t
danske Petroleumsaktieselskab til sin
tierværende Repræsentant, Hr. Køb-
mand H. Utzon, rettet Forespørgsel
om, hvorvidt der i Fredericia vil kunne
skaffes en egnet Plads til et større
Tankanlæg til Modtagelse af Petroleum
og Benzin direkte fra Skib.

fjerkræ og Husdyr.
Dræber kun Roller 05 Hus

Proli
HansO.Pedersrns

Sirotto-Systemet,

den fineste,
bedste og

billigste.
Telefon 48.

Købmand A. A. Falby.
Telefon 57. Telefon 57. Restlageret af

elektriske Lysekroner
udsælges med 20 pCf. Rabat.Segravelser

besørges ak Otto H. Micheelsen.
f

Helsingborgs Galoscher er nu paa Lager i alle Fatjons.
Helsingborgs Galoscher sælges med Garanti.

Helsingborgs Galoscher er de bedste, derfor i Brugen de billigste.
Helsingborgs 6aloscher er i Aar billigere end sidste Aar.

Eiiendialg hos

Mindre Bekendtgørelser
bedes af ærede Averterende betalte
ved Indleveringen.

Bedemand

C« Christensen,
Grønnegade 459.

þÿ �1. Kl.s Herreskræderi. þÿ �
Moderne engelske og danske Klædevarer

til Habitter, Paletots og Benklæder haves altid paa Lager
i bedste Kvaliteter.

Kun 1ste Kl.s Skræderi. Garanti for flot Snit og Pasning.D agens IX yt
Gennem Ritzaus Bnrean.

Folkekirken. Sognepræst for
Vejlby og Homaa i Aarhus Stift
J. L. Balslev er udnævnt til Sogne-
præst for Kvislemark og Fiuren-

. dal i Sjællands Stift, og Sognepræst
ved Getsemane Kirke i København H.
N. Hansen er udnævnt til Sognepræst
for Krummerup og Fuglebjerg i Sjæl-
lands Stift.

Postvæsnet. Postmester i Røn-
nede C. A. J. Sløk er udnævnt til
Postkontrollør af 2. Grad og Postkon-
trollør af 2. Grad H. P. V. Weise i
Nykøbing Falster til Postmester i Løg-
stør, begge fra 1. December.

Fra l. December er Postekspedient,
Løjtnant C. C. T. Schådtler i Køben-
havn konstitueret som Postmester i
Rønnede og Postmester H. P. Lorensen
i Nykøbing F. konstitueret som Post-
kontrollør.

Veksellerer dømt for Hasard
spil og Spiritusudskænkning.
Højesteret stadfæstede i Gaar Krimi-
nalretsdommen over Veksellerer N. Th.
Mogensen, som for Hasardspil og ulov-
lig Spiritusudskænkning i sin Villa paa
Strandvejen i København var idømt
2000 Kr. i Bøde samt 80 Dages Fængsel
paa sædvanlig Fangekost for Bedrageri
overfor Postvæsnet. Mogensen havde
i gentagne Tilfælde faaet Postvæsenet til
at udbetale Postopkrævningsbeløb, skønt
Adressaterne pr. Postanvisning havde
betalt ham de paagældende Forsendelser,
sotn ved en Fejl var kommet dem i
Hænde uden samtidig Berigtigelse af
de medfølgende Opkrævninger.

Apotekerbevillinger. Der er
meddelt Cand. pharm. V. E. P. Wedel
af Vejle Bevilling til at drive Heden-
sted Apotek, Cand. pharm. A. A. Harild
af Nexø Bevilling til at drive Nexø
Apotek og Cand. pharm. K. L. Faber
af Randers Bevilling til at drive Mariager
Apotek.

Fra Finland. Helsingfors, 26.
November. Fhv. Præsident i Lar.d-
dagen Svinhufvud, som af General-
guvernøren over Finland var afsat fra
Herredshøfdingeembedet i Lappvesi
Domsogn, har modsat sig denne Be-

N. N. Pedersen, Skrædermester,
Mellemdammen 11. Ribe. Mellemdammen 11.

P. Nissen Klunse
Tlf. 28. Lindegaard n.

9
Tfl. 28.

Nye Aprikoser, ekstra fancy ... 180 Øre pr. Kg.
do. do. fancy 160 Øre pr. Kg.

Amk. Æbler, Baldwins, ekstra choice 60 Øre pr. Kg.
Nye Svedsker, franske Kathrine. . 130 Øre pr. Kg.

anbefales hos
Klædninger o? Overfrakker

1 alle Størrelser.

Kravetøj, Humbug, Seler, Sokker, Arbejdsbluser og Benklcder
1 stort Ldvaljf til alle Priser.A. Preisler. þÿ ��M�e�s�s�e�n�"ved Fr. Søndergaard.

Uld og uldne strikkede Klude købes til hsjeste Pris.
Leverender til Vsrelotteriet

Telefon 32. Telefon 32

HtmdelSlidende.
þÿ �&ftta ir. Ritz MS SJcrtwt. þÿ �

Københavns Kvægtorvs Noteringsndv&lg
Offici' l Beretning for 26. Rov'r.
I Ugen« Søb tilfrrtel Markedet 2298 Sea-

mrer og 8 S kalve, leras i Dag 2 40 kreaturer
øg 759 Salve

Desuden tilførtes Slagtehusene d rette 393
Iteaske kreaturer vg 60 Salve.

Priserne var i Sivver pr. 0 Silo sla,tet Loegt
med tilhøieade Slag eaffald:
Svier og Etude: J. Realitet W- 60

Unge Sse. :

Stilbre Søer:

2. Kvalitet 50 52
3. Svalpet 40-45
1. kvalitet 5t 56
2. Svalitrt 46 - 48
1. kvalitet 52 - 54
2 Svalitet 43 45
3. Svalitet 34 33

Salve: 1. Svalitet 62 66
3. at>.i liter 48 50
2. «v liret 5« 42

Lam: J. kvalitet þÿ �
2. kvalitet

Tyre pr. 50 Silo lev L-rgt: X. Kvalitet 32 34
2. Svalitet 28 30
3. Svalit.t 22 26

Ansvsrhøvende : Redekter Wiilemogø.

Tljrit i Stiftsbogtrykkeriet i Etb«.
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te: Yderligere fire Ugers Kur her haaber vi. at
den stakkels Haand atter kan bruges ligesom
tidligere".

þÿ ��M�e�nsig mig, hvad har I levet af, naar
Rudolph slet ikke har kunnet arbejde?"

.Lla, du tror da vel ikke. jeg aldeles bp-
aS min Kunst. Jeg har i Vinter givet nogle
onccrter og forovrigt tjent til vort Livsop-

hold ved Musikundervisning. Bi har endnu
aldrig manglet noget, kun nu", tilføjede hun
nolende, þÿ ��O�p�h�o�l�d�e�ther ved Badestedet er zaa
dyrt, vi bilde ikke kunne blive her den Maa-
ned, som endnu er nødvendig for min Mands
Helbredelse, hvis jeg ikke turde gore Regning
paa Indtægten af en Koncert".

þÿ ��M�e�ndet kan du da ogsaa ganfle sikkert",
sagde Aline ivrigt, þÿ ��j�e�gforventer bestemt,
at vor Koncert vil blive godt besøgt. Aa,
der kommer Norinann", raabte hun, da hun
si? Oje paa Sangeren, der straks kom hen mod
dem, þÿ ��h�v�o�rheldigt, at vi træffer ham, faa
kan jeg straks udtale mit Onfle for ham. þÿ �

Alberto", sagde Aline uden vider: Indled-
ning, þÿ ��j�e�g"har en Bon til Tem. De maa
mefcknrtc ved en Koncert, som jeg tænker at

give i næste Uge."
þÿ ��G�i�'�v�e�rTe en Koncert, Annina?" spurgte

Kunstneren sdrbawfet, þÿ ��h�v�o�rfinder Te plud-
selig paa det?''

þÿ ��D�e�tkan voere ligemeget, Alberto, yvorl>

Danmarks-Mærket,
som sælges til Fordel for

Hds. Majestæt Dronningens Indsamling,
er nu atter paa Lager.

Solidt Arbejde - -
til rimelige Priser

var i over 100 Aar raadeude
Principper i den gamle Sadel-
magerforretning, og vil vedbli
vende være Formaalet : : : : :

Ærbødigst
100! Jensen

(H. Khier« Kftf.)

Hver Dag

Carl M. Bertehen.
Guldsmed, Ribe.

P«ia Lager er nu
ølgende bekendte Maskiner og Redskaber:

Dronningborg originale Rensemaskine. Sanderum og Rud. Sacks berømte
3love. Obotritt Gødningsspreder føres i Aar med højere Hjul. Tærskemaskiner og
hestegange i flere Konstruktioner. Roeskærere og Raspere med største Skære-

evne. Vand- og Ajlepumper i flere Konstruktioner og med meget stor Ydeevne.
Benzin-, Petroleums- og Raaoliemotorer skaffes med faa Dages Varsel. Trans-
missioner og Motoranlæg af forskellige Slags udføres efter nærmere Overslag.

Reparationer paa Maskiner og Motorer af enhver Art udføres hurtigt og
samvittighedsfuldt. þÿ �En brugt Tærskemaskine samt Halmryster med Sorter-
solde (Fabrikat Hillerød) sælges meget billigt.

Ærbødigst

Vesterhavstorsk
og Rødspætter

til Dagens billigste Pris.
Al Slags Vildt og Fjerkræ haves.

Fin eget Brænderi.
Udsøgte Kvaliteter,

JP. Oulund.
Telcfoa 15. Telefon 15.libe Fiske- og Vildtt'orsyniiig

Tik. 98. Grønnegade. Tik. 98.

-« Slfl

har talt faa meget om?" spurgte Tov«

þÿ ��J�a�,det er mig, fcete Veninde, og du, ntin
Cilka, er bleven gsft, som jeg forstod af den
ubehagelige Persons (Ord."

þÿ ��J�a�,det er et Aar siden", svarede Cæcilie,
þÿ ��d�a�,Aline, hvor meget er der ikke flet, siden
vi Jibft faa hinanden!"
I hurtig Rækkefølge fulgte den en: M:d-

delelse den anden; Aline erfarede forst nu Cov-
cilies Giftermaal og de Begivenheder. der
var aaaet forud.

Stakkels Barn!" sande bun medlidende,
da den unge Frue havde endt. þÿ ��H�v�a�ddu dog
har maattet gennemgaa! Og er du saa egentlig
hlepen lykkelig?"

þÿ ��J�a�,meget lykkelig", var Svaret, þÿ ��n�a�a�r
jeg undtager den store Sorg, som Rudolphs
forfcfatte ygsdom i Begyndelsen voldte mig.
BtrtaU efter vor Bryllup forrige Aar rejste
vi til Mynchen, hvor min Mund underkastede
sig en meget anstrengende Kur. Hans Almen-
befindende bleb derefter bedre, kun med Haan-
den vilde det stadig ikke aaa frbmab. Vi har
af den Grund oplevet trtste, sorgfulde Tar,
navnlig da de lange Vintermaaneder kom, og
der enhuu ikke var Udsigt til Rudolphs Helbre-
delse I Foraaret tilraadede Lægerne os at
lade ham bruge Badekur her. og, Gud ske Lov.
endelig synes der lU okse sifc ;t Resultat, cK-
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Tf var komne ind i en af Kurstedet? mest
afsidesliggende Gader; Cæcilie standsede uden-
for et beskedent Hus.

þÿ ��G�a�a�rdu med mig op, Aline?" spurgte hun.
þÿ ��J�e�gbor her, og det vilde glæde mig, om
jeg, samtidig med at overbringe Rudolph det

ode Budskab, kunde præsentere ham min fred-
ende Engel".
þÿ ��J�a�,det »il jeg gerne, thi det vil ogsaa

læbe mig at gense din Mand. Men jeg ser,
okken er allerede tre. Forstyrrer jeg ikke

ved jeres Middag? Min Formiddag er altid
meget lang, for jeg har beholdt den italiensk?
Skik forst at spise blokken seks".

þÿ ��N�e�j�,aldeles ikke, for mig var det alle-
rede Eftermiddag, da jeg kom til Froken Her-
ward; jeg kommer nu hyem til Kaffe, og den
maa du love mig at drikke med os".

Aline fulgte hende ad en jmal Trappe ind i
den lille, tarvelige Bolig, fom Ccecilie havde
lejet under deres Ophold i Wiesbaden. I
det sorste Voerelse sad en gammel Kon? med
snehvidt Haar, i halvt lanæig Dragt, befloef-
tiget med Strikning.

þÿ ��E�rdet dig, Cæcilie?" spurgte hun, idet
hun drejede Hovedet mod hendes Solen faldt
skarpt i det rynkede Ansigt og de vidtaabne
Ojne, der ikke lukkede sig for dens Straaler þÿ �

hun var blind.
,La, det er mig, koere Moder", sagde den

Maskinbygger P. HOLM, Ribe.
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ligemeget hvilke Afgrunde hend Vej forte
forbi.

þÿ ��T�uhar endnu ikke sagt mig, hvor da
har været siden din sorste Tebut, hvorom du
skrev til os", bemærkede Cæcilie efter enPavse.

þÿ ��T�uminder mig om, Cilla, hvor treven jeg
er til Brevstrivning", sagde Aline leende, þÿ ��t�r�o
derfor ikke, at jeg af den Grund tænker med
mindre Taknemmelighed paa alt det gode, jeg
nod i jeres Hus, eller at jeg nogensinde fluide
kunne glemme min kære Lærer, hvem jeg flyl-
der saa meget. þÿ �Jeg var den storste Tel af
sidste Aar i Italien, kun engang til et Gæstespil
i Paris, engang i London og Petersborg. Ter
er ikke meget at fortælle derom. At jeg er-
hvervede mig en Del Berommelse, vil du erin-
dre at hckve læst i Aviserne, efter at du nu
bed, at Annina Blandini og jeg er en ogsamme
Person. Fra London stammer mit Venflab
med Albert Normann, der optraadte som Gæst
der sammen med mig. H an har fra det sorste
Ojeblik været mig en trofast Hjælper og Raad-
giver, der har sparet mig for utallige Ubeha-
geligheder. I Venedig modtes vi atter i Fjor,
min Kontrakt i Milano var udloben, jeg be-
nyttede min Frihed til at besoge nogle af Ita-
lien? større Byer. þÿ �Men saa følte jeg mig
med uimodstaaelig Magt draget tilbage tll
Tyskland; jeg har tænkt at blive her nogen
Tid".

r A.BJØRN JENSEN
LABORATORIUM, LØGSTØR

Eneforhandling hos:


