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Ved Xærværer de tillader jeg mig at þÿ ��-�e�d�d1 , at jeg
til førstkommende Fredag er paa Indksøbs jso og haaber ved

gunstigt Tndkjøb

at kunne gjenaabne en velassorteret Forretning 1 El -u1: ^konfek-

tion, Herrelingeri, Damekonfektion, Damfciingrr;, Kjoletøj,
Klædevarer, dansk Manufaktur, Sengeudstyr Nødvendig-
hedsari iker.

Forretning n vil foreløbig blive indstal - ret i Koi »gens-

gade 31 B, i de af Hr. Snedkermester L. F. Andresen tidligere
be nyttede Kjælde og Stuelokaler samt i mine bidti i benyttede
Lokaler paa 1ste Sal i Sidebygningen

> till
o þÿ�(�e�t�t�e �'jiti

- kgl. Privilegium 1772, |J==
&

þÿ �ømþÿ �

þÿ�A�v ��c�r�t�i�s�s�e�m�e�n�t�s�-�/�V�V�i�s�.
firsdagen den 2d> 11 Oktober -06. 135te Aargan.

Venstrereformpartiet
i Landsthinget.

3. Halvfabrikata og Fabrikata.
Tolden nedsættes paa

Manufskturvarer, hovedsagelig
Uld- og Bomuiisvarer ; Klæd-
ningsstykker «v Hatte (med
ca. 14pCt.). . 888,000 -
Anm Efter 4 Aars Forløb

linder tn yderligere Nedsættelse
til et Beløb af 191,000 Kr. Sted
for uldne Varer.
(iarn og Traad (med ca. 17 pCt.) 137,000 þÿ �

Maskiner (fra 10 pCt. til 5 pCt.)
af Værdien) 80,000 þÿ �

P gtra&d, Søm, Skruer, Kæder,
Ankere og andre grove Jern-
varer (ca. 30 pCt.) 355,000 þÿ �

Glas og Glasvarer, herunder Vin-
duesglas og alm. Flasker (med
ca. 30 pCt.) 137,000-

tirove Lervarer, Fajance og
Porcellæn (ca. 24 pCt.) . . 101,000 þÿ �

þÿ ��a�p�i�rog Papirvarer (ca. 1 9 pCt )
derunder Avispapir (nuv. Told
5j\ Øre pr. IM., fore-laael
Told 2 Øre) 163,000 þÿ �

Forarbejdninger þÿ�n �Metaller (ca
30 pCt.) 105,000 þÿ �

Trævarer (ca. 18 pCt.) . 50,000 þÿ �

Forarbejdninger af Gummi og
ligrende) ca. 57 pCt.) . . 47,000 þÿ �

Ialt 2,063,000 Kr.

Møtrik tNlægeforenlugeæ
holdt i Søndags i Fredericia et Møde, paa

ilkøt der valgtes en ny Bestyrelse, bo-
lende af Distrikslægeme Herskind.

Nykjøbing. Sj.. Selileisner, Vejle (For-
pand) og Stadslage Trydi . Helsingør.

.1 det 1 'orman I at indgive til Regjering
ig Rigsdag et Andragende om Forbedring
t Lønningsvilkaarene for Distriktslæger
,g Stadslager.

t- tellesfore-ningeu af alirllnndake
Gr;«') ejerforeninger

i holdt ifølge Rit/. Bur. i Søndags Di le-
eretmode i Slagels«. De kjøhenhavnske .

< nske og jydske Fællesforeninger var
, præsenteret.

De legeretmødet tiltraadte Forslaget om

andsorganisationen. Der toges lleslut-
ing om Henvendelse til Lovgivnings-
yndighederne om Stem pelbogunst igels
ir Hypothekforeningsobligationer, om
katten til Erhvervskommunen og om

gennemførelsen af en Lov til Udryddelse
f Rotter.

nflihten i Htønhngpcrfaget.
Ved det igaar afholdte Fællesmode mcl-
m Rei'i. i sentanter for Stenhuggermc-
, foreningen. Marmor- og Granitsliber-
es Fagforening samt Arbjdsgivorfor-
lingen og d« samvirkende Fagforbund
dtoges det at nedsætte et Underudvalg
ia to Ropra si'ntantcr fra hver Side til at

gjennemgaa Priskuranten og finde en
l orm. tinder hvilken Fordelingen af Sli-
! > arbejdet fremtidig vil blive at foretage.
Hnask Geatriftag« præmieret i

Udlandet.
Ved den nylig i Toureoing (Belgien)

fholdte Udstilling blev Aktieselskabet
Titan 's þÿ�,�.�A�l�e�x�a�n�d�r�a ��-�C�e�n�t�r�i�f�u�g�ebelønnet
med grand prix.
Jordaks-lv paa Færøerne.

Ifølge ..Natt ." ør det i et Privattelegram
d Kjobenhavn meddelt, at der har fundet

T ordskjælv Sted paa Faroerne, og at
lalvdelen af (>en Myggenæs er sunken,
lyggenæs or den vestligste af Færoerne.
>en er ubeboet.

Meddelelsen var dog ikke bleven be-
kræftet endnu igaar Eftermiddags.
ftirketyverier.

I Søndags er der begaaet Indbrud i
Heem og Hnndenip Kirker paa Ribeeg-
nen. Tyven har begge Steder havt I d-
hytte. Politiet har hans Signalement.
Dræbi ved at styrte ned.

En Arbejdsmand Pttn Carlsen i Hel-
singør faldt i Søndags Eftermiddags ned

ra t Kastanietræ og pnadrog sig saa
Ivorlige Kvasteiser, at han om Aftenen
fgik ved Doden paa Hospitalet.

Den Forulykkede, der var 30 Aar gi.,
ft« riader Hustru og 3 Bom.

Begravet i en Brnnd.
En Brøndgraver fra Lyngby blev igaar

.ft< rmiddags begravet i en 14 Alen dyb
þÿ ��.�r�ø�n�dved Farum Jernbanen. En storre
\rlN jdsstyrke gik strax i Gang med at
ia ham ud.
n Dreng farlig saaret ved Vaa-

desund.
Teglværksejer M. T.und af Hilligso

untø i Loverdags, da han paa en Jagttur
fter Ageraøns, en 12 Aan Dreng,

A.n af Sognefogden i Hilligso, som ogsaa
var med paa Jagt. Drengen og cn yngre
Broder dukkede pludselig frem i Skud-
linien. Drengen lever endnu og ligger
paa Vestervig Sygehus. Operation er fo-
rtaget af flere Læger i Forening. Dren-
ren < r især ramt i Underlivet,
i or Brand i Banders,

laft« s ved Halvottetiden opstod der Ild
Randers Aktietommerhandels store La-

:< i ved Havnen. Ilden bredte sig saa
i øtigt og voldsomt, at Lageret ikke stod
,1 at redde.

Ved Titiden var det lykkedes Brandvæ-
rn, t at b< grænse Uden til Lageret. Ska-
løn paa dette menes at blive ca. 100,000
\r. Ostjydsk Trælager. der har ()plag i
\ erh««l« n af Brandstedet, har lidt ubety-
ielig Skade.

For fire Maaneder siden brændte et
fommerlager |iaa det samme Sted. og
lette Lager tilhørte ligel«d«s þÿ ��R�a�n�d�e�r�s
Aktietommerhandel".
Vidbrændt (>aard.

Ilden igaar er. saavidt man kan
-kjønne, paasat ved Hjelp af Petroleum.

I Gaaraejer P. Friis' Gaard i (Isterby
paa Fejo opstod der igaar Eftermiddags
Ild. Bygningerne nedbrændte, og alt
indbo brændte. Kreaturerne var paa
Maiken.
»ljft- Hoteller.

'schiønnings Hotel i Ringkjøbing er
solgt til P. C. Hansen i Esbjerg for
in.j.iHMi Kr. Overtagelsen sk« r den lst<
Februar 1907.

Hotel þÿ ��D�a�n�i�a�"i Sæby er af /. C.
Marknssen solgt til By foged fuldmægtig
Jespersen. Kallundliorg.

Fiuansluvforsfaget
P any Underskud.

Finansminister Vilh. Lassen har idag i

Folkethinget fremsat Finanslovforslaget
for þÿ�1�9�0�6 ��0�7�.Det viser en Indtægt paa
88,153.111 Kr. og en Fdgift paa
88,123,442 Kr. Det budgetterede Ov«r-
skud or altsaa kun 29,669 Kr., medens det

paa sidste Aars Finanslovforslag androg
2.7 14,021 Kr. Efter do sn<r«' Aars Er-

faringer kan man gaa ud fra. at «l«r vil
blive et kleekkeligt Underskud paa Fi-
nansloven 1906þÿ �07. Iaar anslaas p«a
1 inanslovtorslaget Indtægten til <a. 88
Miil. Kr., ifjor til ca. 85 Mili. Kr. Den
fremkomne Indtægtsforøgelse skyldes i alt

Væsentligt forøgede Toldindtægter (ca. 3

Mili. Kr.) og forøgede Indtægter af Jern-

hanerne (ea. I Mili. l\r.). I dgiftsfor-
øgelsen falder iaar hovedsagelig paa Ju-
stitsministeriets Budget (1,2 Mili. Kr.).

Merudgiften falder for de andre Ministe-
rier saaledes : Indenrigsministeriet
700,000 Kr., Kultusministeriet 500.000
Kr.. Krigsministeriet 600,000 Kr. og Ma-
i ineministeriet 380,000 Kr.

Fdgiftens Fordeling vil vore Læsere
kunne finde paa nedenstaaende Oversigt.

Indtægt.
Kr.

< »verskud af Domaneindtirgter 879,655
Henter af Stataktivemc 7,601,395
Direkte Skatter 13,850,200
Indirekte Afgifter 59,504,800
Postvæsenet 1,185,37.
Telegrafvæsenet 392,836
Overskud af Klasselotteriet 1,550,000
Adskillige Indta-gter 1,111,035
Indtægt ved Forbrug af Formue og

Stiftelse af Gjæld :
I. Tilskud af Aktiver 2,056,849
II. Knutionssunimer 10,000
1 f I. Lønningsafdrag 10,966

Ialt Indtægt... 88,153,111

Udgift.
Hans Majestæt Kongens Civillistc ... 1,000,000
Det kongelige Huses Appanager 155,200
Kigsdagen 650,000
Statsraadet 129,192
Stutsgjældens Forrentning 7,850,229
Pensionsv. og Invalideforsørgelsen ... 4,034,635
I denrigsministeriet 746,700
Landbrugsministeriet 3,605,819
\. Indenrigsministeriet 9,341,398
It. Ministeriet for offentlige Arbejder 1,026,102
Justitsministeriet 6,741,559
Ministeriet for Kirke- og l'ndervis-

ningsvæsenet 9,189,690
Krigsministeriet 12,126,479
Mnrineministeriet 7,391,743
Finansministeriet 5,091,444
Island 274,100

Andre og overordentlige Statsudgifter :

landbrugsministeriet 674,000
Indenrigsministeriet 124,400
Ministeriet for offentlige Arbejder 1,138,000
Justitsministeriet 635,136
Ministeriet for Kirke og l'ndervis-

ningsvæsenet 507,087
Krigsministeriet 206,700
Mnrineministeriet 368,000
Finansministeriet 740,500
Knpitalafdrag paa Statagjælden 1,979,429

< 'ffentlige Arbejder til Fremme af den
almindelige Samfærdsel 10,418.:|00

Forskjellige Arbejder og Ldredclse af
Laan og Forskud 1,977,600

Inlt l'dpift... 88,123,442

Finanslovforslaget viser, at vi i vor
Statshusholdning lever under en an-

spændt okonomisk Situation, hvor Udgif-
ten stadig stiger op over Indtægten, trods
<linn<s ingenlunde ringe regelniassige
Væxt.

Denne vor finansielle Situation maa
I ræve den storste Varsomhed i vore finan-
sielle Dispositioner þÿ �vi sigter her særlig
til Toldlovrevisionen.

Af Pladshensyn maa vi opsætte til imor-
gen at meddele den sædva nlige Ov«rsigt
over selve Finanslovforslaget. Derimod
giver vi nedenstaaende na-rmere Medde-
lelse om de Afsnit |>aa Lovforslaget , der
mgaar særlig fyenske Forhold.

Toid-

Finansmir. Mer Lassen bar idag i Folke-
; Meget forelagt Lovforslog om Forandringer
i Toldlovgivniogen og i d?a indcn'andske
þÿ�K�o�t�i�i�u�k�k�e�r�a�F ��i�f�l�,om MtempehifgiC al visse
fpiriluose Drikkevare- og om Ar . dgitt.

Ai den gjennem Ritz. Uur. udsn he Over-
s'gt over uis.sa Lovforslag ar fore vi mden-

f taend. Fol.cnde:

Toldlovforslaget.

Forsiagt t til Lov om Toldafgifterne sva-
:er i Ordning og Inddeling i det Væsentlige
til den bestaaende Toldlov ai 4de Juli 1863
o,' s rere Toldlovfcrslag. Meu medens
Lovforslaget saaledes beholder det nuvæ-
rende Grundlag for Tarifci)3 Ordning og for
Beskatningers Art. cr de enkelte Toldsatser
paa mangfoldige Punkter forandrede. Ved
ii; førudgaaeiii Overvejelser er tidligere
Pøgsoajsforhanuiiagar os navnlig den af

o dlorkomtnisskmen af 1895 udarbejdede
Betænkning tagne i væsentlig Betragtning
S ma« forandringer hidrører fra Omsætningen
tra Rd. og 8k. til Kr. og Øre, ligi-mm og-
ja fra nuværende Maal til metrisk, idet

det er forudsat, at Lovens Gjennemførelsfc
, .1 gaa Haaud i Haand med Indførelse af
let metriske System.

Som Hovedregel nærmer Forslaget sig
-egt mere Folkcthingets end Landsthinpets

þÿ�- ��d�s�'�eþÿ�T�o�l�d�l�o�v�f�o�r�s ��.�a�gD-t indrømmer be-
tydelige Lettelser i Tolden for de store
daglige Forbrugsartikler; det tilsigter at
fremme Landets foiA t'lige Næringsveje
þÿ �Landbreg, Indu'-iri, Handel og Skibsfart
þÿ �ved at ophæv« eller nedsætte Tolden
v de væsentlig.:!? Rar.- og Hjelpestofler

1 Regulering af Beskyttelsen og til For-
del for Forbrugerne foreslaas endvidere
Nedsættelse paa forskjeliige Fabrikata.

Overfor samtlige disse Nedsættelser er
dr sket Forhøjelser i Tolden paa eu Række
Varer og Varegrupper, iiovcdragelig a'
Luxusart, saaledes som det vil sees neden
for.

De nugjældende Bestemmelser om Ud
f' rselsgodtgjøreiser er bibeholdte. Des-
uden skal som ny Bestemmelse nævnes,
tt man, samtidigt med at Indførslen ai
-k be er gjort toldfri, paa den anden Side
ir fore«!aaet Toldgodtgjørelse for uden-
t.dske Skibsbygoingsmaterialer saavel

ed Reparationer som ved Nybygninger
af Skibe, og hvad enten Skibene er frem
mede eller indenlandske.

Det samlede finansielle Resultat af Told
. vforslaget vil i summarisk Opgjørelse og
beregnet efter Gjennemsnittet af Tresåret
þÿ�1�9�0�2 ��0�4fremgår, nf følgende 0-ersigt:

i. Skibe og Baade.
Tolden ophæves for:

Skibe og Baade 288,000 Kr.

Tii dåse Beiøb 4,941 ,000 Kr: -f 2,045,000
Kr. + 1,589,000 Kr. f 943,000 Kr. +
2.063.000 Kr. + 288,000 Kr. eller iait
11.869.000 Kr. maa føjes 150,000 Kr., til
hvilket Beløb Statskassens Tab er bi-
rev et ved den nu foreslaaede Gødtgjørelse
i Told eller Afgift at denatureret Spiritus,
som er bestemt til teknisk Brug, Belys-
ning, Kogning og deslige, altsaa ialt
12.019.000 Kr.

Indtægtgfbrøgelge.
Tolden forhøjes paa:

Tobaksblade og -Stilke (nuv.
Told pr. Pd. 14,0., toresi.
Told pr. Pd. 30 0 ) 1,317,000 Kr.

Cigarer (nuv. Told pr. Pd. 83J
0., foresi. Told pr. Pd. 1 Kr.
10 0.) 107,000 -

Cigaretter (nuv. Told pr. Pd.
20J 0., foresi. Told pr. Pd.
1 Kr. 10 0.) 107,000 þÿ �

Røgtobak, Skraatobak m. v.
(nuv. Told pr. Pd. 20jj 0.,
foresi. Told pr. Pd. 40 0.) 108,000 -

Vin m. fl. Drikkevarer paa
Flasker (med ca. 112 pCt.) 244,000 þÿ �

Kakao (med ca. 35 pCt.) 74.000 þÿ �

Frugter (med ca. 82 pCt.) . 438,000 þÿ �

Krydderier (med ca. 38 pCt.) 69.000 þÿ �

Hermetisk lukkede Spisevarer
og lign. (med ca. 44 pCt.). 85,000 þÿ �

Silkevarer (med ca. 24 pCt.). 180,000 þÿ �

Gslanterivarer, Instrumenter,
Legetøj o. lign. (med 20 pCt.) 165,000 þÿ �

Glas og Glasvarer paa forskjel-
lige Stadier af Bearbejdel-
sen (med ca. 145 pCL) . . 155,000 þÿ �

Forskjellige industrielle Luxus-
varer m. fl 494,000 þÿ �

lait 3,519,000 Kr.

Subtraheres disse Forhøjelsesbeløb, eau
3J Mil!. Kr., fra de foran nævnte Ind-
:.egtsformindskelser til et samlet Beløb af
ca. 12 Mili., faas en Nedgang i de samlede
Toldindtægter paa ca. 81 Mili. Kr.

Denne Nedgang paa ca 8J Kr. udgjør
en Fjerdedel at Toldiudl ægterne i þÿ�1�9�0�2 ��0�4

æmsnitlig.

Indtres;t8for«iIcd8l.els«.

1. Almindelige Forbrugsartiklei .
Tolden oplæves Ior:

Petroleum (nuv. Told pr. Pd.
2 Ø j 1,967.000 Kr

S rnsalt (nuv. Toid pr. Pd. J Ø j 318,000 þÿ �

Fisk (saltet Sild m. m.) . . 68,000 þÿ �

Tolden nedsættes for:
Kaffe, raa (uuv. Told pr. Pd,

12! 0 . forestaaet Told pr.
Pd. 5 0 ). 1,439,000

Kaffe, brænd:, samt Cikorie
m. v. (nuv. Told. pr. Pd.
14.L þÿ�0 �foreslaaet Told pr.
Pd. 6J 0.) 246,000 -

Risgryn og Rismel (nuv. Told
pr. Pd. 4! 0., foreslaaet
Told pr. Pd i 0) 540,000

Sago (nuv. Told. . Pd. 4!;
0., foreslaaet Told pr. Pd.
1 0 ) 145000 -

Salt, raffineret (nuv. Told pr.
Pd. li', 0 for «!: ' Told
pr. Pu. (i, i 0.) 175,000 þÿ �

Andre For. øJ rhed-artikler 43,000
Ialt 4,941 (J00 Kr.

Angaarndc Sukker stilles der samtidig
med Toldlovfor slaget et sa r ligt Foi slag t

Omordn ' / af Beskatningsforholdene
I Forbindelse hermed mas anføres Tol

len Ophævelse for:
tei ku! (nuv. Told pr. 100 Pd.

4,5 0.1 1,870,000 Kr.
Kokes «.g C'nders (nuv. Told

pr 100 Pd. 7,5 Ø J 175,OfX) þÿ �
1 2,046000 þÿ �

iiti denne Af«iftsfiihtd nels kfmmet i
M.tragin ng v i rie.i direk'e Konsum (Hus-
: .Idningshirbrug af Kul m. ni), dels mse
es i Sammenhæng med Toldforrrindskel
sii p:u de nedenfor ns:vr.fo Raa- og

Hjclpestoffrr. Ved denne fjlighc.l rkat
egsau henpeges paa den ovenfor nævnte
\igiltsfrh«d for Petroleum r»g Salt, ved
hvilke Verer den direkte Konsum er star-

test interesseret, nm hvor Toldens Op
Hævelse ogsaa er ti Gavn for Næring--
vejne (Petroleum for Fi-kermoforbsad«,
Sait !or Landbruget etc.)

2. Ituu- og Hjelpesloff'er.
Tolden opVracs paa:

Melasseloder 8,000 Kr.
Kemikaber 148,000 þÿ �

Gummier o llarpiksrr,Tjære mm. 133,(KO þÿ �

Baatd- og Stangjern, 1 raad. Rør,
I þÿ ��l�a�d�«in r. 100,000 þÿ �

Valg, Vox, Tran. Syrer, pulv.
Mineralier etc., Mølie-, Kvæm-
«gSiibeste;i m.ro. tilsammen «. 1(K),(KK) þÿ �

lait 1 ,589000 Kr
Tolden nedsættes paa

Farver og Farvcvarer (med «a.
62 þÿ�p�C �) .167,000 Kr.

Itenzin. Maskin- og andre Olier
(endPetroleum) med« a 30pCt. 138,000 j - «nd det knn o|

Tømmer og Træ (<a. 24pCt ). .345,000 þÿ �; :,em i .Jsatsernu.
Læder (< a 12 p(>.) 35.000 i M«d dette Fori
Stearin, Margarin et« (ca 68pCt.) 19,000 .vforsiiget en V

Roesiikkerafgiften.

nøje Forbindelse m :«1 Toldiovforslagets
R firm af Sukkertoldlovgivningen Btaar et
Lovforslag om Afgift al in«l«.:iandsk Roe-
sukker og al Raff'nerin;: af Sukker. Disse
to Forslag i Forening har til Hensigt:

1) at afløse den hidtil anvendte usikkre
M.akstok for Sukkere;3 Beskatning. Lys-
: eden, med Varans Sukkeriudhold, i.naly-
-eret gjennem »Polarisation«, hvilken an-
giv« r det procentuelle Sukker, reep. Aske-
indhold i et givet Kvantum Sukker,

2) at tjøre Grænsebestemmelverne eDS-

irtede for Import og Produktion,
3) at formindske den indenlandske Pro-

duktions Beskyttelse af raffinerede Sukkere
o. L. ved at nedsætte Tolden (fra 6 Øre
til 5 Øre pr. Pd.) og forhøje Afgiften (med
ca. J Øre pr. Pd.) paa saadanDf Sukkere.

4) at f orøge Importen af billigere Sukker
ved at sætte Grænsen tor, hvad der kan
gaa ind til laveste Told, højere,

5) at udjevue Afgiftssatserne fra Gruppe
til Gruppe, hvad der er epuaaet ved en
mindre Fo;Løj!se af den mellemste Told-
sats (fra 3 til 3,5 Øre pr. Pd.), hvorved
der samtidig vives dn indenlandske
Sukkerindustri, der har saa stor Betydning
for vort Landbrug, nogen Godtgjørelse for
den Beskyttelse, som Reformen iøvrigt
herover den; en mindre Nedoættlse (med
J Øre pr. Pd ) af Produkt.ionsafgif'en for
Roesukker, der ikkt er undergivet Raff-
i-eiing eller hgnende videre Bearbejdning,
gaar i samme Retning.

Ved Reformen, der ikke tiP'gDr no. n
Fordel for Statskassen, þÿ �om end denn .
sikkert vil vmde erved þÿ �, vil det mulig -

gjeres pjenne n Rerkyltclsens NedsætteFe
at søte Adgang til Indtrædelse i BrysseUr-
konventi nen, lices«om Reform n utvivlsomt
vil bevirke en Ntdgang . Sukk«rp c- e

og en Lettelse af Varehandelen, der h rit il
har lidt vd de nuvi-rendc uheW g-- Be-
skatriingsforhoid.

Stempelafgift af Drikke-
varer.

Medens Toldlovforslaget nar ladet Told« ;i

paa Vin og Spirituosa paa Fustage- \ d>t
Væsentligt; uforandret og kun to: den
mindre betydende Indførsel af «te nem!«
Varer paa Flasker har i rhojet Tol'.rn ira
50 Øre pr. Pot til lzO Øre pr. þÿ�L�i ��c�r(,aa
det Nærmede en Pot), og m- ierrs Told-
lovforslaget ogsaa iøvrigt har ladet Spiri-
tuosabeskatningen !paa Brændevin g 01)
urørt, bar Forslaget om Stempelafgift at
visse spirituøse Drikkevarer til Formaal
at beskatte indenlandsk Vinpro«! aktion
(Frugtvin), endvider de mangfoldige inden-
landske Blandioger p.t Vin og Spirituosa
«>g endeng selve de jurporterede spirituøse
Drikkevarer, for ad o n Vej at 'amme
hele dcit«- Luxu/f -rbrug mer; effektivt o:?

mere bceligt d o. efter Varers Værdi
g har kunnet sk - gjeu-

Ar.dtc It-ia- og Hjelpestoffer 209,000
lait 943,tJUU Kr.

ormaai loi Øje foresmur
itempelafgitt al fra 8 til

þÿ ��.�6Øro pr. Liter at loer Beholder paa
indtil 2 Liter, i hvilken der er aftappet

Carl friis
Køtig-- fisgade 3 B Odense«

hævder trods al Konkurrence
sin Plads s m

faa Lov at være Gjæst i dette Folk. Det
erikk- Gjstec,c»: foreskriver Hu'. rieneo.

Gjæsien vil have Frihed til at være sig
elv. udfolde sig under sine egne Former.

V: vil hu e Frihed ior Livets Skyld. I
det Stykke ser vi roligt til deu danske

Rigsdag; thi den bar givet en Mængde
Love, sem næsten pile har tage. Hensyn
til det. Vi venter da den samme næn-
somme og fine Behandling som hidtil.

Efter en Bøn, hvori udtaltes Ønske om,
at Alle ir.aa arbejde til det danske Folks
Gavn, saa at Mulden nr . blomstre to-
deres Fødder, sluttede Talen.

Højtideligheden indlederes og sluttedes
mød Salmes rug.

t

Rigsdagsmandene begav sig derefter
over til Rigsdagsbyaningen. De Fleste
efterkom Opfo.-dr.rf. om at gaa ad Porter
i Frederieiagnde, kun enkelt- Socialdemo-
krater gik demonstrativt ad Bredgadeind-
þÿ�?�a�n�g�e�r �

Her var bvgjet tn Indg r esportal af
rødkridt Lærred t . r Intmtøri og
et Musiikoip - od ot . 1 '

< Gaden, der

blev holdt farbar v. Puli-'. Mange Tilskuere
stou allerede en Tur e fo: opstillet for at
i ih tt Glimt af Højtid l ghtd- r at se.

Allerede tyve Minutter ø: tolv kom de
fremmøde Landes Gesan ler med Damer
ind i Rigsdagssalen og itwto deres Pi;idsj-r

i iihøjre for Estrastn lar.gs Muren ud ti

Haven.
Foketbiugssakn var prjdet mt o < r

stor rødbei rokker Estrade, hvorpaa va-

anbragt de foigyldte, redbefrukne Stole

þÿ�i ��o�l�k�e�t�h�i�n�g�e�t
aoldt M. .-.. Ki. 2 Under Bluhmes Ldcls

F And. Thomsen vilg-cs
med GO S , 40 c :,uim.ess-ier var blaike

M '>?»'» ( har a t tgelig steu - i ei
þÿ�n�-�. ��.Reijeiingvpa tiet.

T.iomsrn lrat- Vietfor m - f--

And. Xitlsen biev 1 Vicef iman.1 uie

iS S . 46 var blass. Bluhi Væef ». ard
tc 52 S' . 46 var þÿ�S ��-�.�n�k�«Næ Mø

med Forelæggelse a! i r.anslov
c-rskg, Tol -lov, Fo-, da,, cm Aibcid-lv V-- i
. ,s e:, m Indlorelse a Metevry- rtn in v.

Di K< .manden havde »»lu'tef Mødef,
arnit c hen løig»nc!e ekjømæ Sætr:ng:
Foi rj len Mediet mene f riader S !

.-f em om ft biive t.liucc fo at
i tildelt ieres Pladser.

J. Jørgensen,
Sagfører, Assens. Telef. 23.

Dr. m-d Th. Schnltz. Ringe, er
hjemkommen.

Adam
bessrger Alt.

Telef. 630
ilndo udlejes.
Telet. 692.

Rigsdagen »åbnes.

Rigsdegsmændene

Ejtbenhavn, den 1ste Oktober, paa den ene var anbregt Hermeknskaaben,
I Marmorkirken samledes ved Il-Tiden foran var de tre >øi -løver, Ulk-t. -

Ministeriet og Rigsdager. Ministrene var MBhBM Bæ-- skubb ilbagi
alle tilstede iført Uniformer. Konsejlspræ- j at der blev Plads til nng - Bole for L ;ns-

sidenien dog tillige med civil Sonunerover- tbi rgsmændeue, de Fleste havde u. g Pladsei

frakke. Af Rigsdeesmændene var vistnok i dalens venstre Side; Mitisterplad- r. -
var helt fjernede.

I Løbe af et K-art-r k.ro Rig- da,
lændene, nogie i Kjole og Hvi&t -ed
store Ordener, ?rdre . ort Diplom J

sort Slips, saaieles Malles cg P. G. C.

Jensen; af Socialdemokraterne avde A.C

Aii«i Kjede«
forlange fremtidig overalt »Elites« aner-
kjendie Vine, Likører og Aiholdsdrikke.

»iLrc Efte rretn r

Bo taget i Indien.
Hans Majestæt Kongen modtog igaai

Rcsidenepalaæt paa Amalienborg i Åndi-

ng den til Kongelig Norsk overordentlig
Gesandt og befuldmægtiget Minister he

d Hoffet udnævnte Professor. Dr. juri
Hagerup, som ved denne Iæjlighed over-

kte sine Kreditiver.
Telegraf- og Telefoiianlø-get -;jen-

nem Inland.
Eftorat der i I.siverdags den 29de f. M

til Hs. Majestæt Kongen fra Islands Mi-
nisterium var indløbet telegrafisk Medde-
lelse om, at Telegraf- og Telefonanlage
gjennem Island var fuldført, afsendte Hs

Majestæt følgende Telegram til Ministe
H afstem :

þÿ ��M�e�dTak for den glædelige Medde
lelse. at Telegraf- og Tolefonanlæget gji n

nem Island er fuldført, sender jeg pai
min hjerteligste Hilsen og lykønsker
Alle til dette nye Haand. der knytter Dan
mark og Island na-rmere til hinanden,
glad Erindring oin Sommerens bityd
ningsfuldi Stævne gjeiitager jeg : I

Gjensyn paa Island."
Som Svar herpaa indløb der fra Island

Minister følgende Telegram :

þÿ ��I�d�e�tjug paa Islands \ egne takker D<
r« s Majestæt for den modtagne l.ykonsk
ning til den for Islaml saa betydning
fulde Begivenhed, som tilligemed Mind
om den uforglemmelige Modtagelse af Al
thinget vil gjøre lieres Majestats først

Regjeringaur til et Mærkeaai i Landeti
Historie, udtaler jeg det Ha di. at ogsaa
det andet vil blive et Mærkeaar for Lan-
det ved Deres Majesta ts Ik-søg lierop|n þÿ�. �

Samme Aften fejredes Anlagets Aab-
ning ved Fester for Borgerne i Beykjavik
og Akureyri, ved hvilke Lejlighler der
afsendtea telegrafiske Hilsener fil Hs.
Maj. Kongen, der ligeledes selv besvarede
disse.

Folk., kirken.
Hs. Mai Kod;-! har den 29. September rt. A. |

ik -nikket Kanduiat i Tbeologien þÿ�1 ��.C. FUtUltut ;
til S'.enepraat for Sund« Mti.'rbed i Ribe Stift.

I> tn .U i.«.-rltisnee.
Ha. Maj Kongen har under 28. September j

becaedet ;kolel»'< r og Kirkesanger i Horreby,
Kalrters Røndre H- 1, F. V. Ingemann med ,
Dar.r tlirogsniæud' ne« Hæderalegn.

Efter b-ad Bill r'ar. , er Direktør Ior ,
Store nor(bake Telegra' .kat K t.omaodør. Kam
merh r,e Sttevson, uonæv t il Storkor« al Danne- i
brrg. j
ForaxueliiQ at SagG ernepal.

Hvorfor?
Fordi delte Firma i sin Branche byder 1 sun ca. 100 tilstede. Socialdemokraterne

det Bedste af det Bedste var alle fraværende paa nær E?:.. Redaktør

Fodtø oy Halcsche?
repareres hurtigt og omhyggeligt hos

P. »albom. St Graabrødrestræoe.

Andresen. NæstTed.
Pastor Welding talte ud fra Pauli Ord.

i Guds Rige bertaar ikke i Ord men i Kraft.

j I i TTrtr -rø'-ømr I evie al« kjør sacde
rapir amt trjikMRer billiget fr«

'

Panlus til ders. de. altid ferie Guds r»rd i ' -y hvidt bps, ao var i D gligdragt.tamt Tryksanee billigst fr
Munkn. Det gjaldtr om, at der er et Hewelflflngen om latter afore Ordener over-

S-ed i Hjertet, hvor der er Giæde og Lys, ; holdtes ikke; en gammel Hofmand som Ad-

| -aa at det kan kjendes i Menoeskets Gjer- | miral Carstensen bar en Række smaa Or-
i ring Der er ioaz en særlig Fest o. er I den--' og tn stor. Emhedsmænd som

R; «dogens Aabnicg. det er første Gang Krabbe <v Svejstrup bar Ur. i tu m. H -
doms- og Ulykkesti1 fæide ved at ludmeT« ! -or nye Konge. Det sker ired lys jægermek-e o Kammerherre, i saa.

i þÿ�d�s�i�g ��t�r�.thi Alle vee i. a» Kon.en - -- 1 l, Ui rr - I®» þÿ �

m Ti iid t i, st Rigsdags :ændcr?, trods Georg, Kronprinsessen, Prinsesse Th ra

baarde Mer.ingsud'exhrger, vil det Bedsle ! Prins Hana lustede i Hoflogen. S. iaig

»w , kvant". Ny yestargade.

Alle Damer
bør sikkre sig mod økonomisk T-F i S)g-

sig i .11 nand i Ha »n«l þÿ ��.
a

a

a

a

for Lan e;. Det er ingen let Gjermtj at j
vær þÿ �Rigsdags-r.-n . det er Andres Sager, !

dei -. -i varetages, der skal gjeres Rei
n oi Alle, cg det gjælctr om at :-t£u som
« svlv ændi; Mand, der tor slaa modigt
frem for ut l avde sin Men:-,-. Dette er
h ve. Mands iir.este Adel. De Kristne blandt
Ki.. -ragsm :r. ..e m&a m ug-. Kristendom-
mens og Troens Kraft, saa at d. kan
br.nge Olie, og skal de sociale Spørg1 r, aal
les ved Love, bør de Kiistne gaa i

Spidsen. Den, som starr Ansigt til Ansigt
med Gud. faar ogsaa Magt til at stsa selv-
stændig. Gjernem Kristendommer, er det
danske Fulks sædelige Liv hævet, R. þÿ ��j�-

lalelsea þÿ�s �yrket og Livssynet høje t, som

Grundtvig har udtalt net. Saalænge Kri-
stendommen lindes vaagrn, frar Selvop-
givelsen ikke Magt. Den Mening bir ikke

mmen kan lakkt
a. Det er ikke saa, selv om nogle Fae.
reaber nok saa bort derom. Efter AR at

skjønut, vil deaue R'gsucg fva med de
kirkehje Sager at vjøre. Jeg vil sige, a
den kristne Menighed beder ikke om mere
Megt. snarere beder den om t blive for-
skaar.et derfor. Det var nand 1-ge Svag-
htdstider, da Guds Rije kom og bad om
mere Magt i Staten. Vi beder om at

uaedfe M . istie:. e j Un.b rm ino og tog
Piade pra hfcjie Side af Eitr iden. Et Par
. An i e . e uaadte Kongen, Ki< uprin-
sen, Prins Hareid og Pri - Valdemar ind,
Kongen u.g Plads pia Estrader, 1 .. te sin

at fra

fora. c Ordsn

tilven-t.
Kom;ec

: Al.e va- i Uri
. Hoff-ts Herre

passe; cut cerp a rb- .. , ven c -
bukkende mod Myj-:rta.''n tog P'a"

ji Phuseme.
tis derpaa overleveret Mupp

med Throntal si 1 iio - jlsprs tdenten og

oplæste n med højstemme, skiøcth-
vivt nok v -T þÿ�f�o�r�i�:�; ��1�'�.M-.'i tegde ssrri
Mærke til Bvbj -.-Ben al Forslaget o

Æt ri i Grundlov :

vfl-e-. a! Haabet om, r.t Rigsdgi n altid

vilde medvirke til, at Landets og Folket

Selvstænuighed r.n bevaies. Kongen øn

þÿ�s ��-�f�d�eselv f.t bdrue til det gode Forb-.l
med de f: emmede Magter vrd Resog Iiof

Souveræce : t ; det Besøg gjaldt

Sverrig Bølge Hjertets Trar.g hos M
slæten.

Da Klokken var IC Minuter over

yar Talen endt og Hcjtid-. iigheden sioitede
idet Foikelhingets Formand udbrag: -

Kongen leve'. Hoffolkene gik bukkende

Polsfih.
Rigsdagens Højre.

Fra Ræsda en skrives tii os Mandag:
Foikelhingets Højre skulde have havt

Partimøde idag, rnc> da Højres Værelse
Hader 11 September1 bat Juatitsminiøtcnet fra j va.' laget 1 Bi Ug 1 Anledning al den 11«'

Undcrrctasagfører S i n«rm m-diaget ån ,e Rigsaagsaabning, udsattes Modet
meldere om, at ban har opgivet »in hidtil :
bavte Bopæl i Kjebenhavn cg agter at tage Bopæl l til imorgec.
i U lup.

R.,orutat.u.< i æt.
L'i '. r 17. I. M. bar H . Maj.Koagm amrkjndl

< - k G> uera'son: ul i Havannii /erv-n Jintnch'jtst
9 .tn nortik Generaikon-u! og Valdemar Rute at
St. Tboma« (,bi norsk Kon»ul for de daos ve».
i ske Øer.
i. þÿ �ul«va>t«Mt.

-kc edirckticnen Ior Smørum og Sokkelunds
tb --eder har und: i 27. f. M. kald Lærer ved
H. rteøpring Skole M F. Jensen til Lærer ved
Herlav Skole.

- Sko'edireklionen for Rougsø m. tt. Herreder
i ir kald: Seminarist Holger Dttergaard af H)»r-
demsal Ku Soie til fra 1. lU'ober at være An
æ r ærer ved Kar'by Skole, Krogsbæk Sogn, Søn-
derhald Herred,

j Lftiksdi., -do Lærer«.
I H. Maj- Kongen bar under 22. September af-
; - » divi t Ov- riær r r g lu -p'kler ved Sæby Borger. . g Aimueakole P. C Horeksehmms i Raade og

r d IVnsicn fru 1. November.
for Kirke- og Lin Jervisniogsvæeenet

> r efter det m indgivet Ansøgning afskediget
1 Lærer C M .V/iiøf. ved Roakilde kommunale
| Skolevæsen fra 1 August, Lmrt r Xteltrn ved

Knrd'.y Borgerskole og Lærer Ckr lIrulm ved
Hal« Skole paa Læsø Ira den 1. Oktober samt
Lerer Jens llaurum ved Heaeel Skole i Ribe
Amt og Lærer F l. Petersen ved Ihuoe Skole i

Kjøbenhavns Amt fra 1. November.

l.andsthingets Højre ha «le I æ timø B
r lerede Kl. 9 Formiddag. Her optoges de
nye Medlemmer at Tiunget i Valggruppen,

«r fnriies 28 .Medlemmer; «F.-ij ko:igevalg;te
Rehen ligger syg hjemme.

Der var atier l'griitBøde Kl. 1, og ?«',an
1 ivde ventet al itøre fra de Frikonservs-
tive augaaende Formands- og Vicefor-
rvmdsvalgene i liandsthiiiyet, men da rier
Intet hørtes, vedtog man, som Stedvanlig
a' stauimu psa lJatzen.

Gruppen har endnu ikke valgt Be-
st; reb-ø. Dat forlyder, at Kammerherre
A'tred Hage vil blive Gruppens Formand
istedellor Grev Danuesujold-Bamsøa, der
ikke vild pjuivælges til Laudsthingsmand
Kammerherren har i liere Aar været Me l
lem al Bestyrelsen. Bredesser Matzer
bliver da sandsynligvis inuvalgt i Be
stv reisen.

a

ValO. Mathiasen,
vid filbanibroen, Telehn 250, oj

Hundirupvtj 12, Telefon 310.

Kul og Cokes
hirtijjt oj billifsl.

Remington
og KuIpaiTr til £

Parsgon Pa-vebaar.d
og ««j;pap:r til þÿ�S�k�r�i�v�e�.�-�. ��s�k�i�n�r- or au-
orlserot til Statabrug

Eneforhandler for Daam.i»k:
L. Kristunsen,

27 V8SterflaBe: Kjebenha- u K.
Telefoccr flWI g ft

Daai bedste Tanøbsrsta med nerc.t'.
Parfumeriet Roloff, Overgade -.

Skrivelærer H. Bregerseu
paab-g-vn.i-r et Kursus . KaæfaraSrift rJn#. V" - þÿ �

dao d. 10de da. Honorar 12 Kr. Fri- < 1 H-. : Ro- . at Kri
m 4 fiuldm.. 3 Æresdipl og 1 SelvmeduilJe.
Anmeldelser modt daglig paa Hotel þÿ�,�Ø�a�>�a�g�a�r ��.

Frugtpiukkera,
praktiske o lette til al Slags Frug-.

1 fer. pr. 3tk.
L. Dahnfeltfta Fruh&ndel. Odense

Pap. ae'.usgaoe 5. lele fon Nr. 6.

Ørundet paa RaamierialefMS vedvarende Stigning have undertegnede Firmaer
»et sy nødsagede til at forhøj© Priserne paa

Pladejerns Emailiegods, lakerede og ui&kerede,
fortinnede og galvaniserede Blik og Jernvarer,

Zink-, Messing- og Xobbervarer.
K;øfcenh?,vD, deu 25d» September 1906.

H. V. Christensen & Co. A S Grind & Marstrands Fabriker.
H. A. Grnberts Sønner Anker Heegaard.

A/S Carl Lunds Fabriker.

F.1

rci K tu, i »raad'e Konssjlspnesi-
u i m .lappen, hvorefter ds

Kougeli-. ' forlod > ien, higende til ds
nærunst Siddende.

Tilhørerplads tree var Da..s Anlsd-
riing udvidede, men der sase- :ngcn andre
njendte Ansigter end Ministerfrurrua Cmi-
!-. »en, Lmm vg Beig: dø

Damer af Rigsdagsmænder.ts Bekjeudtskab.

Land i3 tliiug el-
holdt sit tørs e Møde Kl. 12 A Aio. i »for-
mand Admiral C'nrs/ensen aannv.i _M.'dft,
hvor der nedsattes rt l'diaig paa 7 Med-
lemmer: Goos, X. Hansen, P. G. C. Jen
sen, Johansen, Johnsen, Madsen-Mggdal

Steffensen til Valgbrevsp-mel.se. Næste
ode ansattes til 2j.
De nyvalgto Medlemmer ar mis tilstede.
> vst Petersen sad ved S.ncu af Goos,

Hacker, der er kjendt af mange Ua Mi

Arbejde for To.dhe.-.kyttf fs.-sgen og som
Næstformand i jydske Højre sad ved Si en
af Stilling. Bramsen og Piper havde 1 se-
ed s P ds øver.- 1 i Saltu bla.idt Højre.

cialis e n.o nyvait.tc M : iemmer havde
f lads nede ved Rehrec!p.am«rne C. C.
Andersen havde s;a s am': Plads. Skdt fra

id Edv Br ved
en af Jøigrasen Gandfø., d-r straalede

r G'- over Vaiget og meddelte den til
Alle.

1 Modet Kl. 2j afgav Steffensen Ber
mng cm Val revenes Prøvelse Al.e
Valg goakj.tnu'fs undtagen Jet sen Trys;
han ha\..; glemt s-,; Valgbrev. Der fore-
aa Klager fra nogle Kommune; i 2deD
Kreds, men de aesaas ikke af Betyurdr.g.

Vslget paa Bornholm foreslog Sielfeneen
a flertalle's (5 Medlemmeis Vegne)

ærmer, undersøgt, idet fim hævdede, at
Afstemningen ikke -ar i 0ere..?stett'inehe
red Grundlovens Krav: der er nogen

Vanskrligh d med Furtolkningeu af den
Va'tiovens Best-, m--. siser.

Madsen-Mygdal anbefalede øjeblikke.:,.'
Godkjenvoise og hævdede i Di«ku?siuUon
med St; (Tensen. at det vs: ham klart, at

Rlgfremgcngsmaaden var fuldt korrek-.
H. X Hansen søgte at tale ha n t'irette

ued en Bem-orknirg om, at det riog var
uskyldigt F( rlangende at faa Hagen

itrsø,". Hr. Koefoed var alligevel
idigt Medlem af rhrnget, saalæiv þÿ �; -et

ikke er sr.de; kje-dt. Men Madser.-Mygdal
Av ved sit, og saa stemte man.y
Udsættelse af B: rr.ho!msva;g.: vtJt s

ned 39 rt. uioj 24. D: þÿ�F�u�k�o�r�.�s�-�.�r�w�. ��B�«�.�,
i til (Sø

sicmt for Udsættelse, de Øvrig j fu - !<=

iladsen-Mygdal.
Ved Foi mandsv iget fik man cn ny

Konstellation. H X. Hansen vaigtes til
Formand me;l 35, Matzen tik 27. Her
stemte ?ilt?aa alle de nyvalgte Socialister.

c Radikale. Sø.ensen-Sxager, de Mo-»e-
ate Reiormpa. tiet og dr Frikouservat v
>inm?r.
Madsen Mggdal blev 1. Vic-t mand

in t 33 St. 25 (Højro) var blan-.e. Steffen
sen blev 2 Viceformand med ku 28 St.

var blankc; man mente, at r.ogls
R oinimæad va: bievne vrede over hans
S rr.ipunkt tii BcrnhoUaa. o!eet.

Kr r.ferensraad Hansen holdt derpaa eu
Imdetale over Nellemann, hvis store

jærlighed til s r. þÿ�R�. ��s�d�a�g�s�g�jrn r g h«n
oiiiNlte. Ha- fremhævede Neli-umms

jundisbe Sa s han. Sagk v fskab cg
værdigbed. Medie merne hørt- stsa-

er.de c' nne Tale.
Næste Mode K Joes Od - lag.

De Ire nyvalgte Medlemmer, Gaard'jern
þÿ ��t�r�o�h�e�r�g, Xielsen Liisberg Terp im P. I.ttnd-
Kofoed har iinbr idt sig ti! Op' i
Vtnslrere(ormparti et .



Fra Fyens Stift.

Odense Foike tfeeater.

Det danske Ttaeaterselskab.

Med 'En Forbryder-, der laites op-
førtes for første Gang paa Folketheatret
vandt Hr. Peter Fjelstrup en i alle Hen-
seende. sauk kunstnerisk Sejr, der lover
godt for Gjestespiiiets Sukces Sver
La ages interessante Skue-pil fik en for-
trku.g CdtøreUe, og mm maa indrømme,
at d 't er længe siden, v: h?- i Byen ha.
set beare Kunst.

En Forbryd«- handler om en ung
Prokurist þÿ �August Hansen þÿ �som er
blevcn gift med en uug, ie.sindig Pige. der
er kommet fra et Hjem. hvor man ikke
har været vant ti; at se paa Penge, og
som derfor ikk kan finde sig tilrette i de
me.e beskedne Forhoid, hun nu er kom-
men til at leve under. Hun piager derfor
idelig sl_ Mand, der allerede ved Ægte-
skabets Indgaaeise er kommen i en tryk-
sende Gjela til en Rentier Engstrøm, om

Penge, og for at skaffe d.sse iovsr han, at
han vil henvende sig til hendes Breder
en Flab, der benytter sig at Svogerens
nljkk-iige Sluling id ved enhver Ledi ghed
at" bå rne ham.

Paa dette tidspunkt lorialder V ex.en tu

Aag-rkarlen, der for at skrue Procenterne
ivej.-tt truer med ikke at ville forny den.
Haa akter dog ikke at gjøre Alvor af
denne Trusel, men da indfinder Marcus
Lerche þÿ �Hansens Svoger þÿ �som, eftr
at Lave tiløjet d«.c idykselgc- Pr kurist
nve Fornærmelser, er bleven vist Døeo
af denne. s;g i Aagerkariens Hjem og ud-
virker som Hævn at Vexlen vil blive pro-
testeret. Da han er gaaet, indfinder Au
gust Hansen sig, og i Fortvivlelse over hele
sin ulykkelige Stilling og tirre til Risen
ved Engstrøms Udtalelser om, at Yex en

mu.igvia er falsk, kvæler btn AagerkarleD,
hvorefter han le ner op til sin þÿ�S�a ��t�rog
fe hende skrifter han sin Forbrydelse.

Hud trøste; ham med fcjærrge i mide
d, g - - «

g m ha nar u.v.-t - sig
Na te Morgen testi August Ha --tt

Morgenbladenes Brreta-n«er cm Mordet
bøji in- sin Koae Dit oplyses, at Eng
strø ns Husholderske er mistænkt og hr
indviklet sig i Selvmod- tfeiset, saa þÿ�a �hu

rimeigvis vil bitre straffet for Mordet, der
ikke tyrger paa Hansens Samvittighed
fordi hån gaa: ud fra, al Engstrøm var e!

Skadedyr, som helst maatie forsvinde
Marcus aner imidlrrt d. at S . ogeren u
Moderen. Hin gc.ar op til ham: det kom
mer til et nyt Optrin mel'em dem, o«

Styk'. er dutter med. at August Hunsen þÿ �

støttet af sin Søster þÿ �meicer sig s«h
til Pol tiet, medens Svogeren raser over
þÿ �Skandalen.

Dette er i store Træ; Handlingen
Sver.s Longes Skuespil, der er et i hi;
Gr-d la'e.essaLt Arbejde. Uiførelsc-n var,
som ovenfor bemærket, mønsterværd g
Vi nævnf først og fremmest Hr. Fjel-
strap. jer af Rf i?r Engstrøm stable en

ganske fortrinlig Figur Han havde anlagt
en yoperlig Mass-f og ydefe et pjennem-
ført sandt Ck ægte Spil

H -. Robert Dinesen s Prokurist var et

oreroroentlig syæpatnetisk Skikkelse.
Mart led ined dette agtværdige og stræb-
somme M. nneske, der tvin te? ind pat
FoibrV'ierb3net;, og n- m har o-des naai

Let

s1; aelse af H . Albrecht Schmidt, ti øjrd-,
r - Fru Xy-

rop Xielsen og Frk. Marie Xiedermann

pra
sier cg haa; le sindige Mie Huv.ru ater

kjendelsesværd øt Spil.
Af enen s!u!tode med flere Fremkald« l

ser Iauen opføres 'Alexander den Store-.
Gustav E-tmar.ns k undte Lystspil.

Ankomsten til Nyborg.
Allerede ved Il-Tiden var uer forsamle:

o-ange Mennesker ved Færgehavnen, hvor
der v.r plaatet en Række Fiagstxna« paa
Moten. fofbaudne med Guirlander, liges or

Brohovedet var stærkt flagsmykket.
Ved 11J Tiden var bl. A. t.lstede Syd-

iyfrske Jeri.baneRfclskabR Direktion og

Drifisdixektør Kier, Amtm., tiar n Wedel!-

Wedellsborg. G nera: Holball. N»b rg By-
raad, Bestyrelserne tor Nyborg Vaabin-
b øu-- op i : varsb « J:tii rtn;nttr, Ny-
borg Fugkskvdning. s- »».kab . dettes

Fupielo ite (PcstsX'' Kfcnr-.ksRD), Cie tn

5.e R.giment, Ober.-t Tuxen , kg
Kom is rrius, þÿ�K�m�b ��.Tcbiesen stedlge
Eb :jsmaer3« -:-g H- rera iiores o. FLa

Efterha.n len Mm: «sa a .- . as; r
;cien i t. od « Ko. f -a

. r?« ii béi.u oi d- beraimnse de T«d
þÿ ��æ�r�e�.�'de rig F»a Dir, op -lød aer ligetr tra

Træn;;i, og Tiiskunne opfyldte delvisa

« mi.«i ptt-a M li-O.
Kl c-j. li ® Ug ,-a torebéi.«, tort af

Kap: Geisler Ox mei Crieton lor 0. ia a

f rieo . Kj.pt. Rasmussen , om i o d - fil ia

drt O';t ( øiår ) Fær e'.eje.a

Kit ri. r itik Majestæter««?,a modfagi
weå Har. :«ra b. il- -, h or. f er er.a a

Pi þÿ�S�S ¬�L�l�i�t�i ��-�»�l�4at riunoratiores f.jjdt Sted.a

(ji /aj. Éourca hds!e d«rrp « r me».e!a

h'e.ic l.gt paa hv ; t : kel; s; di jatr.iea a

Va :b i.b- -r-.
Utnui -j-r. efter kjn te et Ex og rp
r F . rr li ri i. s i'-, rro . D t !) u al 2a a

rijri lestsmy k«d: L o o .ver, «U Poa-a a

tfl en B> gireogø (S. anre-i.sKr-st), Konae-
wagr«»nei,,en >iivaiicrvoc, og Kog« p irret«a

Pak.«>tn (de d sidst« ' ' gTiL \: ver'ersc'- Ia

med »St'JCtélli«),
'

a

a

R -jt en fra Xjb<»rg srje-nom Fy en

Efterat f'aieatttttrce med Folj.e, M
slr»nr og endd tndre Indbudas Lavce
b??ivt sig in

'

i Tourt lorlod dsite Ku
12.15 Fær.- e- 11 n m- ; »i- L þÿ ��e�d�-�x
T-. akucrma.' .r hylicd - k i Htr-kib- .'

d s se k tiu u þÿ �.
Da To; et aat> »v i Bevægelse u .brsj

G : - alatujor Ilolbøll r i meu . þÿ ��.�s�e�i�k�ehuna-
Ta at do Tiiatedøværeno-, Oesrirtt Le7e
fur Kongeparret.

Ved Stat i err.e

Ei tt tu V ; var dei
nc r.Ll> a ul-

dcr nritu-ii;
tioneru-.

.i- flaued.-sa

du uran MS

t ag, 1 geson
i'p. ae've Sti

I Riiiye,
. ri« Ex r- - Kl 12.50 og bol

f. .at 1. Pt:r c, var P ir tens TagsøjWr
pynt de m?d þÿ�G�.�t ��&�tog Fæs. þÿ�U�d�r�u�i�y�k�k�e �
rat-i Smasflag var e-.d videre Faijiden p-u
Stationsbygnue-n. hvorfr? der Dagedes.

Ri;, s;-. By v:-.r flagamyk-!, og en Masse
Menuesk r havde irdu .e! sig ved S a

t rien. s »vel fra > . »yeu som .to

Gm þÿ ��.cér tur at brt. Krnpi p irst dere;

Hy.dcrt i.nt.- d-v kcite Oph'la bt-r.
Ft.?. Fa; ionen, iavor o a i.ns o. . . i r.

Kaptaj tlaurowitz v . Tof . s Aukouii t

gjorde H u; ør. havde indbud. t rig Sogue-
iaadf.i in pleno med ForT.ar. c i, þÿ�S�a�g�f�ø ��e
Koldborg, . Sp- !?-&, '»'aab-snoruur-:,- ru«.

Afde þÿ�i ��Vhotmai.'.tc, Hu,tjcr Jens Ander

sen, Sedioge, , Sp dåen, .-ti , t S. gMU
> ,Lo. n ond Lt Lærens ,

j Imedens var Extrai get f rir; Maskine
b'ev.n f-jrt o- er paa Sydvtstbaneus Spor
Ug Uko-ki bag paa Febtiogf, saalid-R al

Konpewagv ' bom t i at bolde ud-rm jr

r.en fra Perronen anb.agle Løb>r
Majestæt rue befca sig derpaa under

fornyede iiaiiaraac over til Ftsllogi t og

b eg ind i Kungewagfoiea, og eiter at de

øv.ige Ti stedtvært. ide ha d: toget Piod-

i d-' medfølgende Voge, salie To«.et t-ig
Brvægelae. Saavel Korgtn »om Do -

'

rigen h.lste fra Waggonens Vuduer
de p3a o« Engs Banestræknirgen

foisai .de Tiskure. der udb:ød i kial-
Hurrar aab f.r M-ija.tæ erne.

af en Gasovn og Indlægg. t-e af Gas, forafel
Lokalet kan opvarmes om Vinteren.

Paa Finansloven lor 1906-07 blev det aarlir
vilgede Belab a 600 Kr. til Odenae Kathedral-

skole forhøjet med 250 Kr. til Anskaffelse ai

Træ m. v. til Sløjdundervisningen: da der i det
kommende Skoleaar vil blive undervist dobbelt
saa mange Elever i Sløjd som i forrige Skoleaar
vil det nævnte Reløb langt fra være tilstrække,
liut, og d t foreslaas derfor yderligere forbøj«
med 150 Kr. aarlig, saaledes at der ialt beregnes
400 Kr. aarlig til Sløjdundervisningen.

Endvidere foreslaas extraordinært bevilget 30
Kr. til Anskaffelse af Spytkummer, 20 Kr. t:,

Klosetpapir og 350 Kr. til Anskaffelse af Skabe,
bænke m. v. til nævnte Afklædningsrum.

Endelig foreslaas til samme Skole extraordi-
. . . USO Kr. t0 Anskaff 1 i af Red-

skaber til Gymnastiksalen, da de nuværende Red-
skaber kun er meget lidt tidssvarende.

media:ende talrige Dannebrog; flag.
Gic ri ? v-uharir .c y;.u R. S »ri.r Kongciogets Kjorsel over

m tda: i«. r v r Korusporidcbt -r- . d» den nye Linie.
»acrligeit:

Even .? r þÿ�f�l�:�-�p�s�"�.�»�y�k�k ��-�t�.Ki. 12,50 hil Ted flalnm

Kougetogft ind veri Ring« Sia.ion, v.jtt Hjalltægaardenes Marker ogOverkjsrsler.
»g- : . sthg smykk't mtd W.pier, G . véd deu þÿ�g�a�m ��f�eKukéiej var pyntet ru d

Liv- -'e:. Eo t:-lr é : usskvorængde Flag.
tyll e tr-fgp. Perroner. tloldepladscn var smukt dekoreret m-d

By vs og Sogne: s Lærere va- md1 Klag og Grønt.
med c 403 Skokhørr- c--: Flag. \V.b.> Før-i »lærer Pet- r-er: og de andre Ler«jr-

þÿ�b ��s�d�::e :;d' 8 med Fans «y So . . 1- æfier ved Hjilless Skole \>r uo.ii mtd
"'C . 1' SkoUr sBsrn i Fe»tJragt or- med Blomster

K i D; ingen steg ud - . bi -
o.: Fl: g II::

bu id ri , Sa- Medl-mmer a? Srgneraariet og mange
i .«:.> , o.,. ogi«, t: L- "urra! Ko g ri on irfe IJibos/e aaint Sk y .tef rr. . uge ns

«kk.«'.', icre tr a rieg. "'«.ads:vLrand. Mrdi. rr'in»i- med Faner mødte ligeieres
1 S'jpø.v Koldborg I) i ikl-ij?' ri/tr, : "'tt- msd Læ-ri' om at hik«' paa Maj't.ettr ; .

Ring« M C«. WX) Mfenreiker var tilstede.
. . adels Kl c«. 1 ko: Ko'g«toge o, <ie moc

deane Lfjugbe« a? mvafle frembære lor toges mci ustandselige Hurraer u .der de i

i Li. s. M s æter S k
- aa-vris og dtr.gjco- lansominfe Forbikjørsel

V. ni h ;rS :: »Bebo us-hj r ligste ur.der

saatlij b ta: ator« GM Mt Ckmei«
ov-:r, tor to;ste Gacg al sé Deres Maje- Stati -n var grøot- og Daj mykket.
stæt r h-r som Da va arks Kongepar. Jtg De kor. tionen var foretagen af G --huer
skai derhos þÿ�u�o ��a�:�evore iudvrl<6ste <g Jørgensen, Svendstrup, der har megen
hedste Ønsker om ea laug, lys og veisignel Ære af det smukke Arrangement

Fjen paa Finansloven.
(R. B.)

Odense Postkontor. Lejen for Postmesterboli

gen er nedsat til 600 Kr. aarlig.
Lokalerne i Jembanepostexpeditionsbygningen

paa . .u-:... BaaagMfi er som Følge af den sta-

dige Stigning i Postforsendelsernes Antal bievne

for mål, hvilken Omstændighed lægger Hil.

åringer ivejen for en lietiyggenie Indførelse

Tj -ten. tDet har derfor viist sig nødvendigt
at »øge tilvejebragt en Udvidelse gjennem er

projekteret Ombygning af den paagjældende Byg
ning, saaledes som nærmere angivet paa ved

lagte Planer. Omkostningerne ville ifølge Over

slag udgjøre ialt 8900 Kr., til hvis Dækning de

fornødne Beløb søges bevilget.
Beløbet til almindeligeUdgifter er forhøjet med

50 Kr.
Ved Odense Postkontor er Forretningerne

betydelig Stigning, og navnlig er Antallet
Postanvisninger og Postopkrævninger i Tiltagen

Endvidere er Antallet af Avisexemplarer stege
med 50 pCt. i de sidste 7 Aar.

Det vil herefter være nødvendigt at forøg
F- r-onalet med en Expedient, og Lønning til en

saadan foreslaas derfor bevilget.
Ved Odense Postkontor, hvor Forretningen:

er i stærk Stigning, kan Budtjenesten, paa hvil
kon yderligere den starke Forøgelse af de gjen
nem Postvæsenet besørgede lokale Tryksagsfor
sendelser har havt megen Indflydelse, ikke læ

gere udføres tilfredsstillende af den forhaanden
værende BudBtvrke, idet navnlig Brevombærin
gen ikke kan sluttes indenfor de fastsatte Tider

og d»r tiltrænges Omlægning af Distrikterne.
Postmesteren paa Taasinge. Til fhv. Pætme

ster paa Taasinge C. Carstens, Bøges bevilget 800
Kroner.

Dagens evrige Program.
Som Supplement til de fra vor udsendt«

Medarbejder indløbne Telegrammer oh

Kougi parrets R«-js«' gj< mik iii Tyen se \

os istand til paa Grundlag ?<l Oplys
ning« r, indhenteae fra bedat« Kilder al

meddele Følgende om Dagens øvrige Pro
gram og Festarrangementer.

Ved Enabjcrg
Trinbra >it bliver det na rliggcnde Iædvog
terlius udpyntet paa Banens Foranstalt
ning.

Ved Trnnderop
Station har Egnens BelRR-r«: gjort sij
s,t« >r. - Anstrængelser for at ha-dr«- «l«'t forbi

P',-s. r.'iui- Kongepar fuldt saa vel, son

.1. t bliver TTIfa hlet, hvor Kongctoget
standser

Havnstoi'andriri;
Salcl tr af»cr Jørgen Wilhelm l lansen si U tarsl rv

har fita»i Tllladelae til for Kri>mlidtn lor sig op rine

l?oiu at løre Familienavnet þÿ�A ��a�g�b�ø�l�.
. .uSanaiatniel.

laartr i Bøftroo L. S Thomsen op 1r« r i
. rte Chr II. Bramming er efter ån!«opnmp paa

r ind ai Svagelighed a'ik« digede, luuli .ld.ma
i«n 1. Oktober og I. November.

pirituøse Drikke (fraregnet Brændevin og ,
a

Vt Y »: rf - P. ise .s Højd«

Arveafgift
Ved F, ..i'ag-.t ui Lov om Arveafgift til

si«.- :'k : iOt a; til ore Siais.ka.sscn ec
.r« t i l Ind ig af Aivebeshatuingfcii, tuen

tidige al bilog denne i bedre Overens
r til gs

grand utnisgar, end c -.r den nugjsiucnde
Arv.- or af 19de Fe. : 1861.

Hu -
in Fører L . o; slag-t n rirdel.og. Des
ui ssil Arv til ju -k? Persouer o. L
bessa -.es særl.gt

Den fo: s aede Arv- 'gift antages at
en dta Arvebe katningea

af c 3J Mit - Kr. aarig þÿ �et sdvte »erg
hø i. þÿ�. ��k�u�l�a�tsk Tal , og a Afgiften
hat h r indb agt ca. 1J Mili. K. eka de
Merindtægten ai«ta blive ca. 2j Miil
Kroner.

Det samlede finansielle
Resultat

at fornævnte fire Lov ors.ag vil herefter
T

Nedvaug i Statsmdt gterne ifølge Told-
lov orsk g, t ca. 8.5 M;l. Kr., Forøgelse al
Stats- indtægterne ifølge Spirtuosaiovfor-
aia;-. c. i Mili. K.\. og Følge Arveafgifts
lovforslaget ca. 2,5 M il. Kr þÿ �6,5 Miil.
Kr.; Deficit 2 Mili. Kr.

Med Hensyn til denne Understøttelse bemær- .

kes, at den Paagjældende oprindelig har været

autaget som Brevsamler paa Taasinge, og ved

Brev-samlingsstedets Forandring til þÿ�I ��o�s�t�e�x�p�e�d�i�-
lion og senere til Postkontor er han, skjønt uden

nogen egentlig postal l ddannelse, gaaet ind i

Stillingen som Postexpeditør og Postmester.

Da Postmesteren, der i Marts Maaned 1907

fvlder 70 Aar, og hvis aarlige Lønning med Al-

derstillæg andrager 2000 Kr., ikke er ponsionslie-
ttiget og derhos vil blive meget uheldig stillet

økonomisk Henseende ved sin forestaaende Af-

ting, foreslaas det at yde ham en aarlig Under- i

tøttelse, der formentlig passende vil kunne an-

ttes til 800 Kr.

Bogense Postkontor. Da den Leje, 800 Kr.,
ier hidtil er svaret af Postmesterbohgen i Bo-

nse, maa betragtes som noget for høj i Fur-

ild til den Lønning, Postmesteren oppebærer,
,ar man ment at burde nedsætte den til 275 Kr.

»arlig. .
Humblc Poitliontor. Af Postlokaleme i Hum-

.le, der for et længere Aaremaal er stillet til

Postvæsenets Disposition, er der hidtil kun ble-

.-en beregnet 200 Kr. i aarlig Leje. Postmesteren,

der ejer Stedet, har ansøgt om at faa dette Be

øb forhøjet til 250 Kr., og der søges derfor 50

Kr. yderligere bevilget.
Marstal Postkontor. Postlokalerne i Marstal bar

længere Tid været ret utilfredsstillende, og

Postmesteren, der ejer den paagjældende Byg-
ning, har derfor foretaget en Ombygning, hvor-

ved Lokalerne vil blive betydeligt udvidede; da

Tilbygningen har været temmelig bekostelig, vil

det være nødvendigt at forhøje Lejen for Kon-

torlokalerne fra 300 Kr. til 500 Kr.; endvidere

maa Udgifterne til Opvarmning og Belysning
samt Rengjøring antages at ville stige fra 300

til 400 Kr. Da Monteringen af Lokalerne vil

blive overtagen af Statskassen, vil det til An-

skaffelsen af Inventarium paa Kontorholdskon-
,en kalkulerede Beløb af 40 Kr. kunne spares

paa denne Konto, og Kontorholdsbeløbet fore-

-laas derfor forhøjet med 260 Kr.

Ærøskjebing Postkontor. Ved Ærøskjøbing
Postkontor kan den fornødne private Assistance

ikke faas for den i dette Øjeblik bevilgede Sun

og Beløbet foreslaas derfor forhøjet med 200 Kr.,
endvidere foreslaas Godtgjørelsen til Kontorets

Hjxlpebud forhøjet med 150 Kr.

Rvdkjtbing Postkontor. Til Forbedring af

Hjælpebudets Løn søges 100 Kr.

Taasinge Postkontor. Til forhøjet Husleje sø-

ges 80 Kr.
Kjerteminde Postkontor. Kontorpersonalet ved

Kjerteminde Postkontor er ikke bleven forøget
siden Odenseþÿ �Kjertemindebanens Aabning
April 1900, og da Postgangen til og fra Kjerte-
minde medfører megen Nattjeneste og tidlig Mor-

gentjeneste til Besørgelsen af Posten til det ud-
strakte Landdistrikt, samt da Postforretningern.
ved Kontoret udviser en betydelig Stigning i d

.idste 5 Aar, vil det være nødvendigt at forøge
Personalet med en Expedient. Der er derfor op
ført Lønning til endnu en Expedient ved Kjerto
minde Postkontor.

Svendborg Postkontor. Forretningerne ved

Svendborg Postkontor er taget meget betydeligt
til, siden Antallet af Expedienter i Aaret 1898

torøgedes fra 3 til 4.
Det vil derfor være nødvendigt, at Personalet

forøges med en Expedient, og dennes I-ønnir.g
toreslaas derfor herved bevilget.

Assens Postkontor. Ved Assens Postkontor har

dot, forat Budtjenesten kunde besørges tilfreds-

stillende, været nødvendigt at anvende et Hja!-

pebud. Da Arbejdet er voxet meget betydeligt,
l>ør Hjælpebudet afløses af et fast Postbud, hvis

Lønning derfor foreslaas bevilget.
Middelfart Postkontor. Ved Finansloven for

þÿ�1�9�0�6 ��0�7blev der bevilget Lønning til et 3die
Postbud ved Middelfart Postkontor, blandt An-

det forat Kontoret derved kunde blive sat istard

til at inddrage det mellem Byen og Banegaarden
beliggende Distrikt under den lokale Omdeling.
Den saaledes stedfundne Forøgelse af Budstyr-
ken bar imidlertid viist sig ikke at være tilstræk-

kelig, og det har været nødvendigt vedblivende
at lade Kontoret anvende et Hjælpebud. Til

Afløsning af dette Hjælpebud finder man det

rigtigt at tillægge Postkontoret et 4de Postbud.

Lønning til et Postbud i Middeliart søges derfor

herved bevilget.
Bogense Toldkammer. Til Reparation af Ta-

get paa Toldkammerbygningen i Bogense og
dettes Udhus søges bevilget 1100 Kr.

Marstal Toldkammer. Til Anbringelse af en

Hegnmur omkring samt Indretningen af et Ar-

kivværelse i Toldknmmerbygningcn i Marstal sø-

ges bevilget 1000 Kr.

Slipshavn Strandkontrollørbolig. Til Fornyelse
af Taget samt Anbringelse af en ny Tagrende paa
Strandkontrollørboligen i Slipshavn søges bevil-

get 650 Kr.
Odense Slot. Et Beløb, 2500 Kr-, vil medgan

til Kalkfarvning af forskjellige af Slottets Byg-
ninger, Maling af endel Vinduer samt af Planke-
værket og Stakittet mcid Vindegade, Fornyelse af

Tagrender og Nedløbsrør paa Sydsiden af Slot-

tets Sydfløj samt paa den nye Gartnerbolig.
Istandsættelse af Slotsforvalterens Dagligværeloe
mod nyt Væg- og Loftspuds, Maling og Tapet-
sering, samt af det store kongelige Kjøkken
m. m.

Da der fra Slotsgartneren er fremkommen Be-

sværing over, at Drenge ofte trænger ind i Ha-

| ven ved at klattre over det mellem denne og

Gaden værende Hegn, foreslaas þÿ�l ��i�g�t�r�a�a�danbragt
aa dette.
Hertil samt til Forandring af Laagcmes Laase.

der nu altfor let aabnes og lukkes med frem-

mede Nøgler, vil medgaa det opførte Beløb af 90

Kroner.

Ærøskjøbing Realskole. Tilskudet til Ærøs-
kjøbing Realskole foreslaas forhøjet fra 900 Kr.
il 1500 Kr. paa Grund af Kommunens daarlig.

økonomiske Forhold, dens store Udgifter til Sko-
levæsenet og de lave Skolepenge; disse udgjorde

de 2 laveste Klasser i Realskolen kun hen-
holdsvis 1 Kr. og 2 Kr. om Maaneden.

Odense KathedraUkole. Den til Odense Kathe-
dralskole aarlig bevilgede Sum af 730 Kr. fore-
slaas forhøjet med 270 Kr. aarlig, fordelte saa-

des, at 150 Kr. anvendes til Lærer- og Elev-
libliotheket og 120 Kr. til Vedligeholdelse af den

þÿ ��ysiske Samling og til Anskaffelse af Kemikalier
og Glassager til Kemiundervisningen. Det har

nemlig viist sig, at et forsvarligt Bogindkjøb ikk
kan bestri les for den bevilgede Sum. og yderli
gere vil Oprettelsen af den nysproglige Retning
gjøre det fornødent at anskaffe en Række tydsk
og engelske Haandbøger. Ligeledes vil den for-

øger Undervisning i Fysik og Kemi stille langt
større Krav til Anskaffelsen af Apparater og
Kemikalier end hidtil.

Til Odense Kathedralskole foreslaas extraordi-
nært bevilget 350 Kr. til Kitning af Gulvbrædder
og Maling af Vægge m. v., hvilke Arbejder
nødvendiggjorde ved det af Ministeriet for Kirke-

og Undervisningsvæsenet under 2. Novembe
1905 udstedte Regulativ for Rengjøring i Stats
skolerne i Henhold til Lov af 14. April 1905 on

Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse.
Gymnastikinspektøren har i bøj Grad anbefa-

let, at der sørges for, at Disciplene efter Gymna-
stikken kan faa et Styrtebad: dette vil der ikk'

Mulighed for, med mindre der ved Sider
af Baderummet indrettes et Afklædningsrun

d Plads til, at ca. 30þÿ �40 Disciple kan klædt
sig af og paa samtidig; Udgiften bertil beregnes
til 1300 Kr., hvortil kommer 40 Kr. til Anskaf

Frsmtid for Dcrc« Mpjfsfæ'er mm nan
iks IL >rg o-- Dronning tl Hel og

L Ike tor FædrHu d. Med d- tte
tuske og udtu . gr et Lev for

Fr<? I I k V»ll og
! Dronning Lou'-

Hr.
i sin GIjH: og

j Modtugclsi , ilt'
Hr. Maj. .-tæt

i konfirmanderne
fil; al þÿ�H�o�,�j�«�4�e�r�n�H ��s�t�t�r�i�n�d�f

' Ro !.h 1 . Jæurmester

e iæu e leve-!
odtrykte i en k. ri Tale
Takncmivled ov r den
var il« -an bnn. fildel

nad Pastor Rang hilse
Hr. Maj. Dronningen

Sehestrd Juut

Sporon Ficdler.

Flag,
parti
i V

n.ycs.jin

er anl a

Afrejsen fra Kjobenhavn

r-v Maj. Kongen oj Dronningen ai. jse N r s > , o

jij Ex raii-.. Kl. 8,15 fra A: k » ; þÿ�s ��s�t�-�.�'�i�fn; i rasl

il Fve.1. Mel T- Iulte Kon« jispiæsi
! Da Togst cfier «

M ; i . 1

ioff is Hm «r D »mer. -Gu v«.-d , ;ojtd TMefc 1 Lev
i frejsen v-ti b. a. Udenrigs ateist ren

Fra uitfenso

ifgik i Formiddags Kl god» 9 tru Sy i-
, nsY Ban?: aard c Ext rat og paa 8 og

d-r baadt en af Sy .fyenske Jernbaues 1.

,g 2. Kis Boggievogi e.
M-d dette Tog afrejste Konter- nsrasd

Koch og Stiftamtmand. Kxhr. Jonquiéres
samt Dr.fb-direkter Kier til Njbnrg for at

. oJage Drs. Maj. Ko-jrr og rmnuiiigen
;sd c isses Ankr.mst ul Sydfyensk« Jerr -
baners Territorium. Endvidere befandt
i Toge Chefen for fyenske Biigndt , Gene

ralmajor Holhøll med Si£b.chef, K pt -,n
Gierting.

Lokomo.ivet for Togut, i hviiket en af

v,- M loarbejd re ved elskværdig I mode
rnctn fra Ba gens S.de gjort R-j-n mod

til Nyborg, sar foran pymat med Flag-
Skj

S F J. 2u>n Oktbr. 1906. og paa bv.r

Sile af Maskinen var anbragt on smal

Grar guirlande mrd þÿ�i�)�«�;�n�e�b�r�(�g�R�s ��o�j�f�e�r�.þÿ �

foget tøi les Togi. Petersen, Oteiif,
med Lokouivtivf . Larsen 0dci.se, soni

Lokomotivfører.
Efter ved 10-T:den at have passeret

Ringe, hvor Grev Ahlefeldl, Egeskov, steg
ind, auiom Toget et Par Minuter før 10j
t;i Nyborg Station.

Skar« '.u piier over-

en ii&lv Snes Mi. u er«
p, ndbr'.pte Hi reds-
tor Korgep i ret

» osttog I albaner fra Odeasc.

Svdfy n
Dagens ,u-i

Paa b-:gi
Sygnt- j-en >

a efbtå i 0o r.se er i

ining smukt pyntet.
6. I r af Ho eom >angcn til

. , fta Si o iO .Sj)hulsen oppuu'C.
i paa Bygniogeus ."'id
øde og hvid« Vimplsi

1 Rellitigr
,r S.aiionen s ukt p5ntet anal Grør.t og

Flig. Fn þÿ�s ��<r Mfnneskemasse havde
samle' .-iv vei Ko. k. togets Ankitmst.

Sog euadsfo- and Dbmd I.arsSielsen
þÿ�K�i�l�d�e�m�o�.�-�e�g�a�a �i bød t laa, velvalgto Ord
Velkommen til Maje tsitfrre. f r h,em

nu udbragt -et med 9 rungende Hurraer
bes arei Leve.

Fra Snovariij-e overraktes der H.u. Maj.
Dronningen en sjick Bi imstorbukot

I Faugol
ar Stut ion s bymii gec p-ntet al Beboernr

g paa Perron« n og iidi þÿ�u �til begge Sider
ir der rejs. Fn gRtæn .er, foihuudue
liiirlanier.

SofcT.e. aadsformand, Grdi Je-per Ras-

massen, Kautel forup, lolkéde i laa,
hjertelige Ord þÿ�t ��f�f�o�i�k�o�:�r�g�<�n�f�iFøl Wer over-
for Kong.pa: ret og udbrgv et med k af

< Hm ..... b h.ist Leve for Maj Iti

Ogsax lier overrakles dci Hus. M;.;
Drc; .ug-.n tn smuk Buket.

tibu c o er anbragt Gu riardvr tor, n
DereiiO til þÿ�\�T�e�r�.�t�e�s�a ��e�r�.�e�.1. ng 2 Kl. Vente
sal zt dekoreret med Lautbcr ræer og
amtr levende Planter. Udvendigt ei lan>.r
Byvningrii Pcr.ous de anbragt Si nge-
guirlandei i hele Bygningens Læ: gde.

Ved 12f -Tiden tvTsamieiitø i 1. og
Kl. A cutesal og paa Perronen en repræ
sentati? Skare in'budne Festdei. agere

En stor Del :-f d ssc var ankommen til
Odense med et Ext i atog. der afgik Kl. 91
i; uafci -

f : a dciut ved ane Mellem
Utiorer.

Foran Perronen holdt Ffcritog«t opra
cere' Det bes'.oi at to festligt pyntede
Lok .motiver, eiier hviike þÿ�l�u�i�g ��een Bi

gagovon ug 4 Ptraonvogoe ut sydvest
banens Matenei.

Forreste Lokomoti þÿ �førtes al Lokomotiv
fjrer R Hansen, Odense, og Fyrboder
Davidsen. Odense.

A da Ll komotiv af Lokomotivfører F
Xielsen, 0 ease, og Fyrbøder H. Ratmu;

sen, Odzuse.
Tjents'egjørendé Tv>gføre:e og Kcnduk-

nrer var Togførerne C Rasmussen,
Oder.f. , og H Petersen. Nyhcrg, Kon-
duKtør //. Knudsen, 0Jnae, Kooduktc
Westholm, Odfr.oø, og Kandukiør W. A
Jensen. N,borg.

Eferu! Festdeltagerae vare st-gne ind
i Toget, a'gk dette Kl 12,40 og ankom
S.1 12,47 til Frucs Bøg i, hvor dit stand-
ede foran Stationen p:.a Sydvtstbanens
'por.

Medtagelsen ved Fruens

Bøge.
Frusns Bøges Station, hvor Koageparrf

Dflraadte den nye Banes Territorium, var

Rærdeka festligt udsmvkket v«t de høje
Gasters Ankomst

Paa Bygr.ir.rin var uer ud mod Skovtn

mbragt Guirlander, og dtr vajede Fla? paa
hver Side at kdgangen. þÿ �I Vente
salen var rigt dekoreret; Gulvet var dæk
ku at elegante Tepper, og i Salens Hjerne:
var a-brcvt Laurbærtræer og andre grønue
Tiæ<- - P-a Bygnirguis Perrots.de vin-

der lang-: Bygningen um er Taget anbrag
Gul; r J'r i S-n-nbu-'-r ined røde og hvid«

Vimpie-, cg over begge Ventesalers Døre
var der Flcgd koratiocer.

Miet f >t SUtionen var Perroaeu dække;
af et stort Tappe, og f a de.te førte m
Lebe over Ho .edspoiet ind over Grus-

p.rroneu iii sydveRtbinens Spor.
Paa b gtc Sider a? Stationen vajede

Fiag ia (pplanlede Flagslær p-r.
Pau Perroaen var fø- Majesttfe-us

A' komst tilsiece Sydvesibanens Diiektioi
ir.rd þÿ�F�c�r�c�n�a�r�d�e�' ��,Sagf'ii' C. Knudsen.

0-jense, i Spids.«;? þÿ �meo Fruer, d«
.Skolerne,er af Banetu Rpr«entenii»ksb
med d þÿ�i ��-s Fo. mand, Kmb. Vind. Sandt-
, umgaard, i Spidotu þÿ �Liakc-p Balslev.

.Sti'l'p-- Lutihøft bavl ii r« af Byub
i- ! Præsit Herr. .'sTgf.d Mangor, Amts
« fy, va ter Xordlien me klir.:, Od«

Amtsraad, Svcr.dr.org Amtsraad, Med
leu.rr.er af Oueuoe Byrasd, samt ioc

skj i! g? andre lm.Lu.ne, aerihiaudt del

e BsoeanlægR 2 Ingeniør .r Steensbalie
tj.: ise, i g Eibe Faabcij .

Ki. 1J a-ikom Eiit-at get fia R:;ge o;
..ld la gsomt op lorau Stationen, hvor

Se gjo.d Hold'. Kort efGr liaad.t

M«jesæ'e.oe ud og modtoges ;;1 de pir.

I Peirocm forsamlede Hono ati >res, iivo:-

i efter Ke'-mrbcrie Vind udbragte «t at

ni riurraraab besvare Koiig Frederik

j d. Vill leve«.
Kongen takkede cg blev dentic: pre-

s ot. ret for fl r ; af de Tiis'wkværer de,
urtd .v:l:e saavtl :a". som Dronningen,

| n r fik overrakt en pragtfuld Butet, ur.der

holdt s;g i nog<-n Tid.

Ved VørreHøbj station,
der ligger t'mmelv largt ti a Byer, . .. livo
Kommunen derfor i Auledung af den ny
B ,ne bar bu . 0t tt. stor ny BanrHards\ t j
der forkorter Vejen til Stationen betyde:
v.iT d«r s .ml . i en Mr.ngde T skuere.

Pau Sognet aadets Foranstaltning var

Statioosbygningen m«d Perron etc. af Gart-
neren p.va Søbyøgaard smuk pyntet m«d
Guirlander og Flag.

Her havde, so-u tidligere bbn t. Vaa
benbrødren« givst Møde. Endvid« e Sont-
ractet, hu? -V.rmani, Gvdr. Søren Xielsen ,
Nerreseby Mark. udbragte et smuk ui ti
; tret þÿ�L�c ��ttor Kongcp-rret (9 stæ.ks

'Iurrarr), medens der fra Sma»pi er þÿ �

Skolebørnaoe vare møutc, saavel Drenge
som þÿ�P ��g�rþÿ �o.« rakt s Hd. Maj. Dron-
ningen en nydelig Blomsterbuket.

Paa Stationsperronen og til begge Sider
uf denne rejbet, 1 lagalle', trukken med
unrlandci , ligesom Stationens þÿ�l ��e�r�r�o�n�-

sid«- pyntes smukt.
Ira Perronen afsynger i runderup ><inj

jt>n mug under Læifelse af l'etaillist Atit.
1,'astnunscii , 1 ugetnanns Kongesalme
.. I >\ 1) al Kjærlighed" og Gots j< r Peter

a Sob>. vil udbringe et med 9-fohligt
llniraraab at Tilskuennassen besvaret
I.I \e loi Kongeparlet. L uder Ledelse
il Lærei Broun møder endvidere 'i ruti-

i< ru/i Skoles Elever, l»rengene med F lag
ug Pigerne hver ined sin Blomsterbuket,
iler kastes mod den forbikjørendc Konge-
WB«|

Kort tor Togel naar 1 runderup Sta-

tion, passerer det Sognefoged Lohmanus
Skov. Cijennem denne er der paa Eje-

l-oranstaltning opplantet Danne-
brogsflag langs begge Sider af Banelinien,
saaledes at Toget passerer gjennem

Flagalkx.
1 Joru.aae

iiygges der midt paa Sutionsperronen on

blomstersmykket Portal med Skjolde >g
Kongeparrets Navnetræk samt Hs Maj
Kongens Valgsprog. Paa begge Sider af
Portalen rejses Flagstænger, forbundne
med Guirlander, ligesom saavel Sutions-
nygningeu som Pakhuset pyntes.

Sognepræst Sørensen holder en Vel-
komsttale til Kongeparret, og Kjøbmand
I. Ltndcgaard udbringer et Leve for
Majestæterne.

I nder Ledelse af Lærer Hansen og
Larerinde, Frk. Hansen moder paa Sta-
tionen Skolebørnene, og hvidkla'dte Sko-
lepiger vil overrække lids. Maj. Dronnin-
gen en Blomsterbuket.

Om Eftermiddagen Kl. 4 alboldes
Byens Forsamlingshus af Parthaverne
dette i Dagens Anledning en festlig Sam-
menkomst med Fa llesspismug af med-
bragte Madkurve og sluttelig Bal. Festen,
hvortil Kjøbmand Lindegaard har taget
Initiativet, bar vundet stor Tilslutning.
Bl. A. ville alle Vsabenbrødrene i Sognet
og Omegnen komme tilstede.

M#nu.
' m« 1 Boller.Klar Su,.P Klrwan , antenae.

kogt Lax, Sauce hollandaise.
Louis Roederer. Grand vin see

Apollinaris.
Oloroso Sherry.

Ag ihon
Slik æ-pai g<s
1«.

I Alieeted

var Starionen af Beboerne smukt pyntet
mea Guirlander og Flag, der strakte sig
paa l sggfc Sider af Stationen, o? midt for

Siaticnskyguingen var Perronen dækket at
1 a pper.

Lig-riedes var de Stationen nærmeste

Bygninger festligt pyntede.
Ea Mængdi Mennesker havde indfundet

sig, deriblandt Skolebørnene, som under
'jtdelse at Lærer Ahnholm hilste Konge-
parret Velkommen mtd Sang.

SogQeraads'ormand N. P. Jørgensen ud-
bragte el smukt motivtret Leve for Maje-
stæterne. Kongen takkede i smukke Or .

Fra Skolep ger overraktes der Hds. Maj
Dronningen en smuk B.omsterbukef.

Frugt.
Kaffe

Serveringen I >esorges under H< Slejer
AndiTseiis Ledelse af ialt 10 Opvartere . af
hvilke o udelukkende betjener Miijesta-
t« rn<

(Ijenneni deu smukt pyntede Saleeet ree

begiver Fri-stdeltagern' sig til den umid
delbart tilstødende Musiksal, der er om-
dannet ti en festlig Rokokkosal og smyk
ket med Billeder udelukkende af faabor-
gensiske Kunstnere (Peter Hansen, deus
Lirk holm. Klits Syberg. Carl Knippel og
Tom Petersen)

Her finder der derefter Kur Sted
IV denne Sal nærmeste 2 Værelser

Sidebygningen er meget elegant udsty-
rede og blomstersmykkede, og udeluk-
kende forbeholdt Majesta tern«

1 Hotellets Hovedbygning er alle Væ-
relserne paa 1ste Sal mod Gaden forbe-
holdt Kongeparret og dets Følg«'. Det
torste og smukkest«' af Værelserne er stil-

let til Hs. Maj. Kongens Disposition,
medens et Dobbeltværelse er forbehoklt
Hds. Maj. Dronningen

I samme Etage er et Værelse mod
Gaarden forbeholdt Amtmand. Baron
Wedell-Wedellsborg . Svendborg.

Største Delen af Bygningens 2den Sal
forbeholdt Stiftamtmand. Kammer-

herre Jonquiéres. Odens«1, samt en Del af
den fyenske Adel ( I æhnsgreverfte Ilille-
Brahe-Sctby, Hvedholm, og Petersdorff
F.insidelsborg. m. Fl.).

Overalt, hvor de kgl. Herskaber be-
vage sig ad Trapper og Korridorer.
Gulvet belagt med Løbere og Trappoge-
lænderne blomster- og grøntsmykkede.

rdsmykolof. þÿ �fuik. þÿ �

lllnnif -iat ion.

tfuiddelbarf efterat Ifajodtætome og

Volg<> samt forskjellige kjølænhavnske
Fi'stdeltagere er sti'gni' ind i Togi't. forla-
der dette Faaborg for over þÿ�T ��i�n�g�oat kjøre
til Nylstrg Herfra fortseth s Konge-
| (arrets Hejse mod Ankomst til Kjiflæn-
bavn antageligt Kl 7.47 imorgen Formid-
dag.

Kort efter Kongeparrets Afrejse løber
ad Sydvestbanen et Kxtratog til Odense,
standseild«' ved alle MelUnistationer.

Toget afgaar fra l i borg Kl 10,0:7 og
mkoininer til Odmiso Kl. 12.00 Nat.

i-; i Lsnd «(j By

I Martby
havde Egnens Beboere ligeledes pyntet Sia-
. ionen smukt.

I Brobyvierk.
Kl. ankom Konetoget til Brobyværk

Station.
H»i var midt for Bygtiiogcn bygg. t tn

Ære. port þÿ�o�. �rtjst FL.gstænger i Mængde,
ferkundoe aed Guirl.acer.

Også; Byen mod Stal ioner, v?.c ualmi . i?-
þÿ �

g rigt tetsmykket.
Udhinykniccsarbejdet var u tider Ledj!ae

tf Lebatgreviade Schaffalitzkii de Mucka
delt. Brobygsard, ud'ø i ved frivillig Assi
stacce fra '

rfkjtilig Side bla;:d( Beboerne
En stor Menneskemas h;vde indfunde

sig ved Kongeiogats Ankoitsf. Bl b. var
møut Vaabanbrcdreoe og Skolebørnene.

Paa Soterasdets Vegne bod delt
Formand, Gral C Jacobsen Ereanbjer
vaard. i en ganske koitTale MaieH'æ'orne
Velkommen cg udbragte et mei liv
Huirper besvaret Leve for Ko.gtparr

Smaapiger overrakte ilds. Maj. Dron
nrngen cn prægtig þÿ�B�l�o�m�v ��r�h�u�k�e�t
ligesom flere af dc andet-'eef Mai .- ta þÿ ��e�r
overrakte Buk«tl«r var cmvund ' red
smukke s gitrede rann«) rogsfar þÿ ��t
Baand).

Efter Modtagelsen pi. Perroren h«iav

Maje.stættruc lig. Fdsajfde af Fø'gtt
Mit isl rene, Bar ns D rektion o? Rr-rs
enkelte af de Indhudne s',: i; d i de.i ly,e
ledes festligt s v.ykkede þÿ�V�e�n ��e�s�n�l�,h rT «lft

lev drukket Th o? hver I/hrstieve e>

Lthnsgrcvinic Schofjalitzky de Mucktuleil
e Vanter.

I X»rrebr«»by
av la So. : r þÿ�:�.�d�c ��.þÿ �. ' Initi t vet 1 1 Statio-

nens Uisinyining, hvortil der e' ydo l .r -
ilug Hj-lp i ftor Maaiestok fra v >nes

: eboitn s
M«t paa S etion jperroi.«' ? \a? bygget

en s or gr- k æd: Portal, hvis 2 T "rne
ved c 1 Ah r, boja Grar hegn var for-
barder tced et ligeledes pjrtet cg 'or-
neden aabe.a G n lp-rt», tæt inde ved Sta
t >nsbyKuuiins F ylde, saaledes a« der
tsai fremkom et f inukt Modtagilsinum,

afsot.dret og dog aabeni foi Tilskuernes
Bukke.

Fra Portalen strakte sig til bege Sider

p?a Perronen Flagrakker.
Ogsia her havde in fuodrt en stor

Mænade Me'Te-krr, hvoriblandt Vai.beL-
b øJre og Skolebørn.

Medlem tf Sydve»li ai e«ia Direktioo,
L.ndvæs r «1 ommiist-, Prcpru æi .V. Chr.

Rasmussen, þÿ�N�ø ��r�t�b�i�o�b�y�,bjd i snijtke

(>d Velkommen n Majestæterne, for h.em
iian udoragte et med jubletd# Hurraraab
esvaret Leve.
Fia er: i«ds ef .mge, hviokUdte Hujer

IN Mik Bil
Dioraingen, soai ligriedes rnedtog en

fra Skolepiger.

i tlaastrnp
bliver Stationen og Perronen smykket
paa lignende Vis. Flor byder Amtsråds-
medlem, Grdr. Xiels Mortensen Konge-
parret Velkommen.

Ved Ktenigaard.
hvor Kongetoget ikk« standser, bliver der
>gsaa Stat ions udsmykning

1 Ifillinge
anbringes paa Perronen foran Stations-
bygningen « n stor ITagdekoration med
Skjold med Krone og Kongeparrets Nav-
netræk.

Endvidere bliver der stor Udsmykning
med Granguirlander og ca. 150 Flag.

Sognefoged , Grdr. P. Petersen holder
Velkomsttalen til Kongeparret . og der vil
bi\v overrakt Hds. Maj. Dronningen
Blomster fra de unge Komtesser paa
Stensgaard.

I Faaborg.
N udtage) -t n ved Banegaarden
Efter Bestemmelsen ankommer Konge-

toget til Faaborg Kl. ca. 4J.
Paa Banegaardens Perron er paa dette

Tidspunkt bl. A. tilstede Borgmest
Skouenborg i Spidsen for Byraadet in cor-

por«' med Damer, Faaborgs þÿ�V�a�a�b�e�n�b�r�o�d�r�« �
ined Fane. Vesteraabv Yaabenbrødreaf-
deling, forskjellige Stats- og kommunal«
Emliedsmænd 6amt Repræsentanter for
Omegnens Adel med Damer o. Fl.

Efter Modtagelsen hør og en kort Præ-
sentation i den festligt smykkede þÿ�2�d�« ��nKl
Ventesal begiver Majestæterne sig til de
udenfor Banegaard«ns Hovedindgang
ventende Vogne og kjorer hen til den ud-
for Stationsbygningens Ostende anbragt«'
store Æreport .

Før Kjorslen gjennem denne holder
Borgmester Skouenborg en kort Tale.
hvori Borgm« sh-ren bringer KongejKirret
l'iiaborg Bys hjertelige Velkomsthilsen og
udbringer et Leve tor de høje Gjester.

Kongeparret kjsrer ejennen
Byen.

Saafremt Vejret tillader det, vil Drs.
Maj. Kongen og Dronningen derpaa kjøre
en kort Tur gjennem Byen.

F'.fterat være passeret gjennem Ærepor-
ten kjorer de høje Herskaber ad Oster-
gade. Mellemgade, Vesterport og Nørre-
gade omkring Lagonis Minde tilbage ad
Nørregade, Vesterport. Grønnegade. Kir-
kestraric og Østergade og gjennem Ære-
porten. hvorefter Majestæterne begiver sig
rid i þÿ�K�o�n�g�« ��\�v�a�g�g�o�n�e�n�.

Denne henstaar under hele þÿ�M�a�j�< ��s�t�.æter-
nes Ophold i Faaborg paa Hovedsporet
foran Perronen udfor 2den Kl. Ventesal i
Stationsbygningens vestre Ende.

Togtrafiken ledes ad Sidespor.
Under Kjøreturen nu saavelsom senere

Aftenens Løb bruger Majestæterne en af
Lehnsgrcve Billc-Brahe-Selby. Hved-
holm, til Disposition stillet Ekvipage.

D«-t vides ikke. hvorvidt Kongeparrets
Ekvipage vil blive fulgt af Vogne for Fol-
g< t og Ministrene. Disse sidste ville i be-
kræftende Fald benytte en Ekvipage, stil-
let til Raadighed af Fabrikant M. Ras-
mussen, hos hvem de to Ministre bo un-
ler Opholdet i Faaborg.

Festmlddagevr.
Kl. CJ tinder Festmiddagen Sted paa

Rasmussens Hotel.
1 den Anledning er alle Handels- og

Kontoristforcningens Lokaler i Hotellets
Sidebygning omdannede til festligt pyn-

le Modtagelseslokaler, hvor de ind-
Mnlne Middugsgjestcr samles for Kl. <»J
at indtage den s respektive Plads« r i Fest-
salen.

Denne < r beliggende paa 1ste Sal i Ho-
tellets Mellembygning, til hvis Indgang
le kgl. Herskaber kjører. 1 den An led-
ning er Hotellets festligt smykkede Gaard
omdannet til en Have, delvis fyldt ined
unge (i rantra er, opstillede saaledes at de
danner en Kjørevcj.

I Salen er langs dens Vestside du kket
t langt Hovedbord, paa tværs af hvilket
r anbragt 7 Tværborde.

Ved Hovedbordet er der kun Siddeplad-
ser >aa den ene Side 1 mod Væggen) saa-

es, at de her Siddende ialt 2ri har
frit Overblik over Salen. Midt tor d«-tte
Bord tager Kongeparret Sa'de.

Ialt afgiver Salen ved denne Lejlighed
klin Pladser tor 209 Festdeltagere, et tor

mie Fest forholdsvis lavt Tal, d«-i som

Ix'ltjeiuU har fremtvunget stærk Begræns-
ning i Indbydelsernes Antal.

Salen vil foruden af den store Lyso-
krone og 20 Væglampetter blive oplyst af
di Kandelabre <a 5 Blus), anbragte jia:
d>- nu ri Blomster festligt smykke«!«
Borde.

Under Middagen hold«-s Talen for
Maj« staderne al Sydvesthanens Direk-
tions Formand, Sagfører Knudsen,
Odens«, medens Din-ktionsmedfi-inineri
Fabrikant .)/. Rasmussen, þÿ�F ��a�a�b�o�r�g�,og
Proj>rict.ær I.arsen, Vejlegaard, tal«
henholdsvis for Kongehuset og lor Regje
ring og Itigsdag.

Samtlige disse Taler bliver meget kort
fattede.

TalTelniiisiken udfør« s fra den ene af
Sah'iis Balkoner af 19 Musiei under þÿ�I�a ��-
ilelse at Musjkdn«.Ltøi Andersen, Svend
borg.

Naturligvis har Faaborg Bys Borgere
udfoldet de største Anstrengels« r tor at
klæde deres i skjønne Naturomgivelser bc-

liggenfl«' By i saa rig Festdragt som mu-

ligt. g
Dette « r lykkedes udmærket og nu

umiddelbart før det store Øjeblik. Lan-
detsHerskerparsBesøg præsenterer den
lille, venlige Kjøbstad sig saa festsmyk-
ket þÿ �rigt grøntpyntet og overalt flag-
klædt - som næppe nogensinde før og af-
givende ot meget prægtigt Skuo.

Allerede tor Indkjørslon til Stationen
afgiver, med den smukke, blaa Havbugt
som Baggrund, den flagsmykkede Havne-
plads og de vimpelfyldte Skibe et snare
tiltalende Billede.

Selve Banegaarden er paa Perronsiden
pyntet med Guirlander. Navnlig er Ud-
smykningen rig under Taget og paa Byg-
ningen foran 1. og 2. Kl. Ventesal, udfor
hvilken jo Kongewaggonen holder.

Ogsaa ud mod Banegaardsjdadsen
Stationsbygningen rigt flagsmykket.

Paa Pladsens modsatte Side er der
rejst en lang FTagrække og fra den tidli-
gere omtalte Æreport, som afslutter Plad-
sen mod Øst, er der dannet en Flagallec,
som strækker sig gjennem Østergade over
Torvet ind til Mellemgade.

Hele denne Udsmykning samt Ud-
smykningen af Havnepladsen. Raadhuset.
BorgerskoU'n og Vesterport samt Ære-
porten er foranstaltet af Byraadet.

/Kreporten , hvor overfor Kongeparrets
officielle Modtagelse til Byen finder Sted,
er ualmindelig smuk og fortjener nær-
me ro Omtale.

Den er opfort efter Tegning af Fabri-
kant og Arkitekt J. li. Jørgensen, er 17
Alen høj og har udvendigt on Grundflad«
paa 10 Alen i Kvadrat. þÿ�P ��a�c�a�d�e�m�e(mod
Ost og Vest) er ons. Over Gjennem -
kjorslen er paa hvid Gruad malet med
rode Bogstaver: þÿ ��G�u�dvelsigne vor Kong«
og Dronning þÿ�1 �og Midterpartiet herover
prydes af en 6tor Flagdekoration mod
Rigsvaabenet. I Faoadons 2 Hjoiner for-
oven or anbragt honholdsvis Medailloncr
af Drs. Maj. Kongen og 1 Ironningon. þÿ �

Øverst afsluttes Portens 4 Hjorncr af
Sjtir med Splitflag, og i Midten hæver
paa cn med Blodliøg beklædt Pude med
I »lomstorkantor sig en forgyldt Krone med
forgyldt Kors foroven.

Porten or beklædt med Gran, Blomster
og Guirlander. laften vil dons Kontu-
rer der cr bekladt med Blomster
blive oplyst med þÿ�6 ��7�0�0hvide og røde
Lamper. Yderligere vil don 2 Alen høj«
Krone blive oplyst af 370 paa «len an-

bragte Gasblus.
Af så rlig smukt pyntede Bygninger

kan nævnes Konsorvesfabriken. Ovor den-
n s Port « r bygget on Baldakin un d
Kongens Valgsprog paa Latin og navnlig
iafton vil d« n stor«- Bygningsfacade tage
sig udmærket ud. 1 do to Porten nær-
mest værende Vinduer sees Kongens og
Dronningens Navnetræk i Transparent
Facaden garneres af 500 hvide Lamper og
foroven flammer Bogkranse fra 5 stor«
Stativer.

Endvidere þÿ ��R�a�s�m�u�s�s�e�n�sþÿ�H�o�t�e�l ��,hvis
Facade or forsynet mod dobbelt Guirlan-

I« -nokke og F'lag udfor hvert Vindue og
Vaabonskjold med Majestæternes Navne-
tra k over Horton.

Ogsaa mod Gaardsidon er Rygningssi-
derno rigt pyntede med Guirlander,
luften illumineres alle Hotellets Vin-
lær.

Smukt pyntede er yderligere Raadhu-
set, Firmaet J. J. Larsens Ejendomme,
Sparekassen þÿ ��A�r�b�e�j�d�e�r�n�e�"o. in. (1.

Overalt, hvor Majestæterne kjorer gjen-
nem Gadern«, or der pyntet med Flag-
ra'kker ny Guirlander, og iafton ville Ryg-
ningerne her og ftore andre Stodct i Byen
blive illuminerede.

Afskediget i»»al|iMtbad.
Fra Ist' «ls. har Generaldirektoratet for

Host- og Befordringsvæanet eft«'r derom
indgiven Ansøgning meddelt Landpostbutl
ved MarsU'v Postexpedition Elias Pcdtr-
sen Afsked þÿ�m�« ��dPension paa (trund af Al-
ler og Svagelighed.

Elias Hedersen , der er fø«lt den 27de
funi 1839. aftjente fra 1862 sin Værne-
ligt v«'d þÿ ��d�elett«! Dragoner" i þÿ�I�t�/�.�«�'�b�o�« �og
h'ltog senere i Felttoget þÿ�1�8�6�4 ��4�5�5�.blev
nsat som Postbud i Marslev den 15de Ok-

tober 174 og har saaledee i de 32 Aar.
han med Punktlighed hav psssi't sin Pligt .

aaet Tusinder af Mil, tidt i Sne og Sin«! .

I flere Aar var ban ent'ste Postbud i
Marslev : nu er der 5 Bude. Det sulsto
\ars Tid liar det ogsaa til Tider knebet
lidt m«'d Bentøjet.

Elias Pi'dt'rsen bærer þÿ ��K�r�i�n�d�r�i�n�g�s�-
inedaillen þÿ�1�8�6�4 �og ,.ll:rd«'rstognet for 25
\ars tro Tjeneste ved Postvæsnet.
Forsøgelubo atorBite Nm«fTud«nil

linger.
1 Forsøgslalioratoriets 329d«' Smørud-

stilling deltog 114 Mejerier. Af diss«' kom
følgende fyenske i den hcdBte þÿ�T�r�e�l�i�« ��d�e�l:

Enghave og Skovby i Odense Amt,
Alexandra, Søndenbro. Vindinge ««g Eg«'-
lal i Svendborg Amt.
Mierap <«viHeniarked

»ar idaj tTtørt 76 Grise, der betil s med
þÿ�1�6 ��2�2Kr. Parre ri

Huigt Pareol.
Kreaturlmndh'r Lars I.und. Nr. Aaby.

har solgt en ham tilhørende Pare«'l
paa 9 Tar. Land. beliggende paa Asperup
Mark. til Slagter Fr. Petersen. Aabylund
Mark.

Kjøbesummen er 6,700 Kr. Overtagel-
sen finder Stod stmx.

Feuirieva in 2. Oktober.
Aktleaelrtkabet Tapetfabrikea

þÿ�,�,�F�I�«�«�a �
aivtr 7 pCt. i Udbytte (or det forløbne
Driltsaar.

Kj .rtemir.de den 2. Ok'br.

Koncert.
Den Lutiemanske Kv > tet, «;er iafles gav

Konceri paa Toroøes Motel i Kjertom/ud,
bavde ssmlet en meget talrig Tiluøiervka'-e.
Publikum, d«r sikkert var mødt med meget
sløre Forventninger, fik heller ikke disse
skuffede S'rax, da Kunstnerne traadte
trem paa Sc-snzn, blev de modtage med
krat rigt B fald, der blev gjentaget adskillige
Gange i .øbe! af Aftenen, hvorfor Kunst-
nerne kvitterede med adskillige Extra-
numre. ....

KviuUtten asinlertds af Violinistinden
Miss Ollie Tcibeft cg Pianisten Hr. Max
Frøbnert, der bagge lønnedes med fortjent
Bifald og !r«mka!d(e« gjeategne Gange.

Kjerteminderne \i»te iafles, tt de har
Interesse for virkeh? pod Kuost, og det
ør maaske aaab«, al denne liter ss vil
advare.

1 Eftermiddag Kl. 5- 6 koncerterer
Musikdirektør Andersens Orkester fra
Svendborg paa Torvet, indl«deiide Kon-
eert«n med Hs. Maj. Kongens Honnør-
marficli.

Sen«-re iafton vistnok fra iil. 8J
koncerterer Orkestret atter lier.

KnngrpnrrRlH Afrejse.
Sjøreture og Fakkoltog.

Efter Middagen og den følgende Kur
vil Kongeparret venteligt kjøre til Hane-
gaarden, saaledes at Ankomsten hertil
gjennem Æreporton - linder Stod Kl. ea.
9L Majcsta temi: stiger af væd Statio-
nens Hovedindgang ved hvilken de for-
bliver. medens der bringes dem et Fakkel-
tog.

Dette, hvortil Borger- og ITaandvær-
kertoreningen saint Handels- og Konto-
risttoreningen liur taget Initiativet, har
vundet in« gct stor 'Tilslutning og vil tæll.
<;«. 3<Mi F'akler. Det udgaar fra Havne-
pladsen op la-væger sig ad Christian IXs
Vej hen til Stationen, hvor der sluttes
Kreds foran Bygningen.

Her bringer Borg«r- og Hanndva rker-
foreiiingens Formand, Byraadsinedlein.
Fabrikant /. /»ri Jørgensen Kongeparret
Faalairg Bys Tak for Besøget og Afskeds-
hilsen samt udbringer et Lite for Maje
sta-torn«'.

Gjennem 2. Kl. Ventesal begiv«r <liss»'
sig derefter ud paa Perronen og ind i
Kongewaggoiu n. der er indrangeret i det
ventende Extratog.

I lette er fornæret af 2 Lokomotiver .

cn Pakvogn, en af Sydfyenske Jernban« s

Boggievogne. en af Statsbaii«rii«s Siv«'
vogne, KongevogiK-n , Kavallervognen og

K«mgeparrets Hakvogn.
Som oi 1 1 Middag« ii ledsager Drifts«!1

rektoi Kur. Driftsiiisjsktøi Beyer og Ma

akininspektør Milltnij Kongetoget

' >« :«!» 2. Oktolær.
Utirærs Aftener.

Som det sees a omstaaiirie Bvkjendt-
pjørelse. agter Forlutteien Joh s Marer i

Lighed med if;or i N v«snib«'r Maand at

arrangere <n Række «btrære Aftener

her i by-n. Prejpratnæet for disse er

lafuede?:
Jakob Knudsen At være g selv.

Sophus Randitz: Naturikiidring os Jie-

geiliv i Literaturen.
Edo Blaumulter. Tids-Stemning.
Vilh Andersen : Hriger Drachmann.

S&mUigc Foredragsh.'dtre tre ø.ede
farire. og der er næppe Tvivl om, al Hr.

M-irer i;»ar vil find lige saa god Toslut-

oiug som ifjor.
EvaoigeiiHk AfhoWtUrbnnd
som arin jder i Tilslutning til Metbo«ust-
kirkeu. afholdt sit aarlige Repræsentant-
mode i Søndags i Methodistkiriu-ne Lo-
kale i Ri nsgade. Der var Forhand-
liiigsino«l« i Formiddag og Eftermiddag,
og I »ugen sluttede ined et sta rkt besøgt,
Agitatioiisinøde i Kirk«>n om Aftenen,
livor Præsterne Bast, Gaarde. L. C. Lar-
sen og »4 . Christensen talto. ,

De fl. sto Kredse her i Landet havde
sendt. Repræsentanter, og af Indberetnin-
gerne fremgik det, at der i Aarets Løb
havde været arbejdet energisk og med
gode ltosultater.

Til F orbundets Hovedbestyrelse for det
nve Arbejdsaar gjenvalgtes Præsterne .4.
Christensen. Kjohenhavn (Formand), A.

Bøst, Kjøbenhava (8el retar og Bedekkffi
af Forliundct Organ ..Fvrtaamet") .
(iummiarbejder F. C. Hansen. Odense
(Kasserer), og Præsto'rne L. C. Larsen,
Vejle, og Gaarde, Aarhus.
Oilenae Thestrr
havde næsten udsolgt iaftos til þÿ ��A�n�d�e�r�s
Tikjøb". Det vilde <igsaa vare Synd. om

ikk<- den hyggelige. gamle Komedie
skulde opleve en li:1 kk«' Opførelser. Ts'p-
pet gik op et Utal af Gange. Begej-
stringen og ( ! la den over Anders I ikjøh
og lians Fataliteter var Aftenen igjenmm
stor. Forestillingen er blot noget for

langtrukken, og T«-mpo«'t kunde vist godt
sine Steder va re lidt hurtigere tuen

Jubelen over Anden Tikjøb boldt sig til
det Siilst« t ikke mindst (le mange Børn.
der var derhenne, bidrog dertil.

tijtMl kon i rallen i Ooenn.
' l.'islei; har i sidste Uge udgjort:

Paa !« offentl. Paa Kontrol-
Slairtehrse

Oxer . 71 4 1a

Heste 13 »a

Svin 107 34a

Fedekalve . 51 79
'Aiædokalve . .5 134
Faar og Lam 62 70

Dera! fik 92 Oxer. . Hest. » Svin,. K« dekslve. 5 Spædekalve. » Fear ey 1
Lftr:» 2deu Klasse.

Oxwr, » Svir.. Hest, » Fedekalve,
i dekah »I dM m I

Afgiften L u i æg ti 1058 Kr 70 Ure.
, Oxar,

1691 Svin og Kaar



Hejskoleforeniiøens
HoKamlink: er Oqk dun iie.

1 b. . . - vel en lijorfellvr Tak
ti i r Enk t var « tu at ed«

r 1 nå | Dr.
Marschrer.

Glansbi- r den 30 Vp|emb»r 196.
1 ' 1 y Hattru

i.

Billeder indrammes
bedst eg billigst og Itilleiier mod og udeu Kamin«: «>g allo Hlsttri
<sardinNta>ng«'r bilH'Mi fso>.

Gymnastik for Damer.
Indmeldelse! ltag< Ni n gi W,

!. S, cfi >r Kl 6 L!terui.
Kllsabeth Kannow,

Lrim I Wi sirup.

Higsdugeit.
1 Folkethingets Pagsmøde meddelte

i Formanden, at han fra Medlemmer i Ven-
strerefonnpartiet havde modtaget følgende
Forslag til Beslutning :

J ..Folkethinget beslutter at bevidne Hs.
Maj. Kongen sin Glæde i Anledning af

I Throntalen ved Rigsdagens Aabning. og
tillige Ministeriet sin Støtte under Arbej-
det for Gjennemførelsen af de deri nævnte
Reformer. Formanden meddelte deref-
ter, at dette Forslag vilde blive underka-
stet een Behandling. Formanden med-
delte endvidere, at Landbrugsministeren
agter at fremsætte Lovforslag om Fersk-
vandsfiskeri. Kultusministeren Lovforslag
om Tilskud til Opførelse af en Bygning
for den Hirschspningske Samling. Samme
Minister agter i Landsthinget at frem-
sætte Lovforslag om Begravelser. Ende-
lig meddelte Formanden, at Harald Jen-
sen har nedlagt sit Mandat som Medlem
af Folkethinget, da han er bleven indvalgt
i Landsthinget.

1 . c«- i v. Oktober ieo,ui 160.75
i '. remher moo 162.75a

Maj 166,75 10«,5l<
' Oktober 15S0O >54.50

1 . : . . : . LVc. mber 157JXI 156/0
Vna:-..J2U. fast.

ri'ucaaø i, ; Oktbr. -. - - i .
Flæsk þÿ�H�L �f&76 875-8871
ar a. Mfiw.i i Vg.-t 59k» a»xo

do . Gak ago ... :)9oti 7;kJ.

Bestilling s
kan ke þÿ �for a«loubyrf> -. m li
byea þÿ �OfMU
naarsombeht i Kvartalet v, >1 1! ,

lilÅirMWkoulorel, og 1..
kun for deu rertenude I > I ai Kv
meden«

Glarmester Iversen Overgade 14. Teiefon 604
wMir

- T--ri

er fortiinlib' alle Steder, hvor man sætter Pris
en bsbagi-Jig, ensartet og hurtigt frembragt Varm«
t. Kx i Soveværelser, Paaklædninysværelser, Hade

vmrolaer, þÿ�K�o�r�r ��d�o�r�e�ro. s. v.
Ind il 80 Krib-k-neter opvarmes i Løbet af 15 Min.

Infw.sornhelat ubehagelig Lu((t eller 0«.
Kau flytte« fra Værelse »il Værelse.
Nem at behandle, let at renholde.
FulJstænd'g explosionsfri.
S ærkt ok gotit Fabrikat.
Elegant og hyggelig.
Brrends i o». 4 Øre i Timen.

En gros & en detail

Ku sut i
og AnstandnøvelHø.

Torsdøp den Ilte Oktober . ! >. y-.aer
jeg : Ki - .ns i:n 1 Tfieaiereulon.

8«rn Ki. G Vom.o Kl. 8:.
I . mr.d : ni - i Ovcrgcde 28,

I) I Vi>d
Brøoli r- Haiiei

. .... I. Lærer. «>jm. Lær. c 1 Dans.

Lysbilleder ? iorearan
i-t.ir JacoLscn i s . : ak obs Kil ko <U-t.

5 Oktober. Afu . 8:
En nojs: gjeiwwi I.»diere.
.Forskud

rir- ug: r%ta<d«ys sidetø Rt- se njen-
t>am Afrika.

þÿ �iilré. T« t>:e for 7 vao 15 Øre for Bjrn
iJa tiw 'llikuil

Tii sUngen den 2. Oktbr.
Aarets 275. Dag. Rest ft i Da. o

Sokn. Opg. 6 T. 23 M. Ned. 6 T. 52 M
Dr _( i s Læn. te 11 T. 29 M. Dagen af-
tagen 5 T. 54 M.

Mcanen: ! .Id .aant dtr.effer Kl. 1 T. 4 - .3
Efterin. Sees bele þÿ�N�e ��t�e�n�.

c

þÿ�V�j�s�£�s�a�i ¬�t �i.-. t : 1.- 2. Oktbr

Fedi p. . Oktob.-r 88-i 882
do. pr. November. . c52 aCOa

do. pr. Decr.aber 7SG
J , r Januar . TS'i 786
r ... ilibs

viv. pr. Oktbr... 845 837
v-o. ,v-. Dec þÿ �;her
ri, pr. Jan. . . . 717 715

-ede pr. Okiober 73,
do. pr. Deeomht-r Ml
dc. pr. Mu- H)J 7»1
dr pi. Juli

vi ): pr. Oktober 46j 46
do ; - Decbr. . 9 Si
dr, pr Maj 43?. 4SJ
do. pr. Juli 44
og pr Oktbr þÿ �

nde u fur H ve !
tor Mjc :

fast
støt.

a

Åfhestliling derimod kun kan
Kvartalsskiflerne liste ai. i !-:
1ste Juli og 1ste Oktober.

tl5cia!l insersg.
Fotogritt Ls4oboi>,

þÿ�6�e�n�|�i�i�M�t�l�: �S i Ic-it.
Ate!.' asbe.it bvfr Dug fro 9--B.

Læderpias ti-.
I tste Oktober gjenoptaer ug nun Undervis-
I uiiur. Mnanediigt Lui > is 6 Kr., i timerngeut-

l-ki. Private Timer fa » Øre.
B f .riln(;o' paa trbejier m>>dtage-<
Tim .1 ll.u.-eii, Ai HiiLmsg:. .e 10 T-. I 3

Revieiws
f Regnskaber «>« Aakag al BoøMileti ai
(»res þÿ�b�i�o�s�t�c ��-�v�eto, Odano.

Finmand,
nut rogribkabskyndlf! TllluUmawd.

usiitforeningeiL
Korpig e Onsdag Atiea Ki. 8.

Odense Theatep.
Tlrmlat |
OnfidH«;
Torsri ag

Prioritetslaan,
uopsigerifie, sk .ffes til r-nhvo, Tid ssavel i
i-te som lien Prioritet liento iicuholdsvis
l -g 5 pCi. Forskud gives K Di private
M .ler haviv tilUdlaan nu m M-i Prioritet

Kjobet 1- eller i. in leje; ' uu. Kerte 4J pCt.
fri C-hrietenaars Jur kontor, Wu gens-
K-:.d. 35. Odense. Telof.

Adoptivbarn.
j

1 14 I
r død. ske adopi r-. l i et go 9 Hjem Ve-

drrlae kan ikii g. ves
B mrkt. N S66>. bed u. d aa

Ådre . . toret i Lobet af 8 Dage.

Fortegnelse
over

Hittegods, indleveret paa Politistationen
i September Maaned UOJ.

I Cyklelygtc, 1 Kr.'gsmeda.i.e, 1 SI: j smal, 2
þÿ ��a�r. mr. uer, i .i'tbsruid. a. I PLke

indih. 1 Par tiko og f i»kj. þÿ�B�. ��k�l�s�o�d�-�.�d�g�g�s�g�j�-r-
stande, 2 Kurve, I Ciirmissr, 2 Par .'.jøvier 4
P;i aplTer. 2 Lædeu. sker. : Folie. - t Guld-
h:o ,-h- l Mctal-?i, I Billede og 1 Pakke for-

1 Ligt T.g t Mas»ki.nr, . Pak. ''i,. .
2 Cvsi r. 1 GuUiubtkjvde. 1 Violinbtio, I Arm
baaii-l, l Iv lekran«, 2 F.p.'. is- »fokke 1
J.-.-lto. i SeUarmbaand. ! Giarm- »terdiamand,
1 Guldring. 1 Immebfg i L>mroeuhr, t
V lor.pid-k, 1 Pakke. luden Pmver, 1 Fylde-
pn, l Lommekniv, i Vadsæk, brask. ') :, :-
Fi.Uiatte, 2 Gummimre, i þÿ�i ��a�rlfandakir. for
sk ellige umsg« H.-udekr I H- stedx.k u 1
Pakke, intet). 1 Kukjet 1 Krave og 1 IV
M.v-.scbettr . 1 l. lti Skri. i, 1 Forklæde, 1 Sølv-
hrosche. 1 Revolver, t Taske iu.leb. þÿ�I ��c. . :
Mie Tromme, 2 Pc:ski;.\er, 1 Stk. Lærred, 1
-'.ikke, 1 ! : roseho, I Brænder til en Larope, i

'avnetræk, 1 >u. Temmer, 4 Pakker Papir,
!'..t-., 1 Guldkor. 1 Ka«hjet. I Hendrbalr-

baand, 1 SW»kow i Æske, I JaV-ko, ' teh J
Tobakspibe t:'. in , 3 Træka--er. 1 4rl Node,

-ah... 1 i. tiarøetrajo, I Tobak «pi... . f-.r-
skjellige Portemonnaier med og uden Peuge
samt løse Penge.

Oden«e1 Politistation den lale yktUr. 19fJf>.

Otiers Tikjøb.
.ful. Petersen.Bekjendtgjøreiser

L. 59061045 IV V
Oku . R B.'.t þÿ�B�r�m�. ��.
H. S906106B|« n . Oku.

og T Q

1 S M r/n lgare : d I x-fr
Heine Cneh-Fransr n. 49 Aar
gammel.

Oi r. : Dronnicgcn4gad6 2 d, deri !::
Oktober 1906.

Hanne Buch Frandsen
fra \ a . ' k i

lorgen, On»dag. Kl. 6 Bejrav-N o-
gri f i Ji sgc Fredag.

kjære Moq.i . '-igtumoae-.
Ase C athrfitei l.uraon, ' ,r-

bansor i Atter still« g 1 ..g
Ojease dan Ist« Oktober 19 6

Hansine Simonsen Julius Simonsen.
Ser t.

Kc-i en , ..de 31

At vor kjære, Søc. Koben
Henry, er af .let »ri l.ørcag
en 29ie September. 5j Aai g mtntl, be-

kjeuutgjÉ.rea ber.tu.
0de:.se, H C Anri-jrsensgadc- 39, »Jakor«,

dtn 2den Oktober 1906.
Ratmine Jensen. Carl Jensen,
f. Cori?v er. :«n Klejcsmed.

i'egravdseii foregaar Tor.idg de- 4i
þÿ�. ��k�t�e�b�e�rfra Hjerr r et, Ki 12, fra S . iir.ods
irko Ki. 12J

7
At min kjære Onkel. Farv«r Pet«sr

fjil«lev, er e/gaae v d Do i n bekj :. -
jeres paa Fajtiliera Vegne.

I '

Georg Baltldw, Kjebtua d
Pei avclsen finder S'»d f;a N b rg

K.pei Onsdag dta 3it» Oktvbe:. Ki IL

Herren bar i Dag hjemkaldt min kiaere
riand. '»jLv. ri-i.Fdej- Un Tbortien,
hvilket herved bekjerdtg.ø-es for S:r_>t
og Venner.

Kjels rup, den lsie Oktob-ir 1906
Maren Kirstine Thorsen,

f. Kmidkén.
Begrav,, Isen o-egaur Lu leg dn 6t -

Oki'jber, Ki 11, fia Hjemmet.
Fe.(»et bedes kun paa denne Maade

fcsrn in .

hos Eneforhandler nnRen KejfterfftmiUe.
Berlin den 2den Oktober. Til þÿ ��L�o�k�a�l�-

þÿ�a�n�z�e�i�g�e�r �telegraferes fra St. Petersborg :

Kejserfamilien ventes i Slutningen af
Ugen tilbage til Peterhof. Kejserens Hel-
bred er fuldstændig godt. Tanken om en

Rejse til Udlandet er opgivet.
tixobeErbpjderse I Nkotlasd!
Dalkrith den 2den Oktober. Of(Mel t

neddeles, at Sekretæren for det skotske
Grubearbejderforbund hos Enighedskam-
ret for Kulindnstrien har forlangt en Løn-
forhøjelse paa 12$ pCt. samt anmodet om.
t der i en nær Fremtid nu blive afholdt
t Møde for at revidere Grubearbejdemes
Lønsatser. De skotske Grubearbejdere
tæller ca. 67.000 Mand.

ide loco
Surs.

812
Kurri,
SO

pr. Oktbr
pr. Decbr. H3 ma

br. Ir-M aI þÿ�8�5 �
Odense F oikotheater Jolis. B. Lange,

50, Overgaae 50.
Jufi

. _ _. .. Dorbr . 521 4)
, Ma . .. .. . 494 .
pr. Juli . 594 601
rpr næV.toat riearr - . 390 335a

n fer Kom tt! Liverr.cc - n li
r i3> .c . . ; fast.

I
1081 Mk)

Oktkr M þÿ �

lord
7 SO 77>.

i'aadeid: . 45 þÿ ��4�5

Det danske Teaterselskab.
Petor Pjelstrup.

Forretningsføre,.- for Danmark
Direktør E Friis Ilforth.

irsdag den Jden Oktober 1»04»
KL 8: S3 Gang.

cJS&MFMSreSKS,

aBMOV

Aiexaser don þÿ�S�l�u�r�e ��,
Lyf;,. : 4 Aktsr al Gustav Fsmann.
Onsd«.g: Hamme Forestilling.

Stormende Sacces overalt!

10. Veitørgaile 40
m-'p Fo-elilång-: irs Ki. 4 uafbrudt.
DtnLfc Ugos Programmer:

G 3, 4, 5. 6. 7. 8, 9, 10:
ll-Htea om U< <lnit.j«niai)d.

Den nlit-ltffge Frier.
Ene og forladt,
i' tam-, f 20 AlMteggr.
l)ey fertte Kæfert.
Kl »i. 7!, 8«, 9«:

>wltaat.« Noiii Trnldmaiid.
filt kolor«ret.

En Underofficers Ære.
O« Tjenestepigerne j-jurde Nirike,

megit komisk.
þÿ�i ��o�rat unogae ii tengsel, bedes Publikum

mø. rettidig.
Mandag < y Lord: Forostilling Ml. 2,Hver ri kdu. Mt Program.

fåartar B

litrære

i '3
þÿ �. Aa, pr. Decbr..

Marta
675 665
690 690

?i'« þÿ�®�i ��c
4. = - þÿ�-�. � 479,40 ;79 45

1 4 -42.
Visible Supily af Hvede 03352UG Busbels.

þÿ �af Majs 4,178,1410 -
vririssrr. ; are i ccr is, sarJiues Pr Majs, .

þÿ ��P�i�t�!'< lo.. torU e ir o i-.-jnbel tri; ..
! i . l ro.' r !l f-r - ti -
ti-.,- iin. Ufl Jfca.i

Kjftbenh«rn4 Børn.
l Vea Vexeilerer E. Sohiøtz, Odense )

Tirsdagen d. 5J. Oktober
Daps
Kurs.
97.75
810
AV
)A0j
96,09
þÿ ��l�o�,Hi
87.75

101,00
98.75
9ty)0
I (60

91.75
89 25
ft .00
Si,60
86,26

101 GO

Obhyatl
3J pCL uors Stats...

kjbh Kreditf.
do. do.

Østift do. ft S.,
do. do. 8 -8.
do. do. 7. g
do. do. 7. S.
do. Landkrodirk. 1. S.
dc. Huain.s Kreditf...

fyerke Kredit f. S. S,
do. do 6. S.

jydske Landejend. 5. S.
da do. 5. S,

I yt jyd'ke Kiøbst . 4. S.
vesi-søndj. Kreditf. 5. 8.
jydi ke Grundejere p. L.» Østift. Hyp. ObL

a

Iktiiir.
Nauonalbaiå . . . ; lr, 144,5. i3 M( 12BK
i»ai.dmandsbank . 122.25 132.2E
OaudelsbanV 139,75 139,75
Viøbc&h-s Laaue- 04 Disk< utob. 1 125 124.51
gebcrh ivns Grundqerbank . . 27 U) þÿ �
Privat Laauebank 138 25 1Æ.:T
r - - I' -koi.tckas.se Wflb ffiM

benhavns Telefonselskab. 114,50 14.riDanske Sukkerfabriker 73.r- i72.76
Burmeister A Wain " -2,75 1 i2 5
Foren. Oplne-spladser . . JOftOUForen. Dan pskibs 104,'D 103,71Dampskibssf.uk. Danmark Mj'a-, sr, v

Norden 16.ii 0b.0t
Kjebenhac n 87.50 87,ii
Carl . . 98,75 'AifA.
Dannebrog 97.25 fti.'f
Skjold 78,25 7.-.-4E- Uranis . . 77,25 þÿ �
Union 88.D1 þÿ �
af )&9(; «ri,(4) si,MØstasiatsk Korrp . . ;3'25 i,>.5t

De danske .Spritfabriker .. V54,Ui 164,»4,
De dansk Cikorie Fabriker t87v þÿ�8�o�.�:�. ��f
F renede Pryggeriei- . . . . : 17,75 147.7,r
Helsinge) s Værfter Pib,OO Nf 25
Freuonksbolms Tegl- og Kalk \ þÿ ��4�4�.�5�0.
Fase Kalkbrud jlL25 92 «
Forenede Papirfabrikc: ;29 Xi 29-
þÿ�1 ��t�a�n sjVJO
Gosch lændstikfabnk. -6(n «i. ,
Kjebenb s Dampn - Sf r .H-, 1
Danak Rnlkonioa tni jr.ri'k. I04
Kjebcsh Træla-fii 1; . > 7 o
Dansk Svovlsyre- Faftr. ! '» 1 1

Tendens fast

Fyeaa ill«kcsi < Katse,
fjabeoba« Beræskuve br >. oktbr
Tydsk IL M. avista SJ. Kr. 10 < i k .-

K. Hi Øre. 1. S, þÿ ��7Kr V. ir.-.
Sterling avi-ta !- 1 1 s 7

»r 18 »7 Kr. 95 ' -.
Uagurdea

for
Odense Byraaas Møde

Fredagen den åle Oktober 1906,
Kl. 5 eftermiddag,

lit Efterretning:
1. Borgmestoi kontorets MeddeleDe om expj

derede Sager.
2. Meddelelse om, at Gasprisen er 3 Kr 1

Øre pr. 1900 Kbfd i Oktober Kvartal.
3. Begravelsesvæsenets Reguskab or 1907 -(6

Til lete Behandling :
4. Angaaende Revision af Skattevcdtsegterrie.
6. Andia.eude angaaende Hunderup Skole
6. En Skattesag.
7. Iudttilling om Vedli.ebol Jelse af et Grav-

sted.
8 Andragende oi Forhøjelse af kommunale

Arbejderes Timeløn.
>. Do om do. af Kirkegaardsarbejdernes Løn.

10. Indstilli g om Approbation paa Overen,
komst om Mark- og ReaovationsTæsenets
Arbejderes Løn.

11. Indstilling aogaaei.de Logi Urne i ed Grun i
lovsdageus Festligbol ielse.

þÿ�1�2 ��1�87 Sager for lukkede Dort.

riantieJ og Søført,
Kjebenh« <us Brumi&jstr banks

Bankraaa har ifl. Ritz Bur. paa et igaar af-
holdt Møde vedtaget uoder Repra-sentant-ka-liets og Gene.-aifo'sauiiingeas Approbation at
udvide Aktiekapitalen med 10 M 11. Kr., ligeBanken ha>- optage' i sig Ba-kfirmaef D.
B. Adler A Co. Bankens Aktier optages sam-
tidigt til Notering paa Berlins B-jrs.

Fra Markederne.
KkfAjpriberse 1 Odt :<s>

des 2 Oktober.
iro-,., ny, i-30 Fd 5 K:. 36 ti-.-
px. hoit. i-d.

xug 124 Få,. 5 Er. 10 0«
lioli. Pi

;-rd. Maltbyg, 114 Pd:N 5 Kr 75 Øre -5- 5 Øre
pr. holl. Fd.

1 rad. Byg, aim . 110 Pdxn, 5 Kr. 37 øre f
Ore pr. i;oIl. Pd.

i r-'w. live, 110 y'is.. 5 Kr. 50 C < f« Crepr.holL Pd.
Havre, 86 Pds 5 Kr. . Øre -S- 5 Ør or.

kM Pi
prima nordamerikansk. 4 Kr. 85 øre.

do. ao. Laplata. » Kr. 80 Øre.
Komet i gode, sunde Varer, fri for spirede

og hrækkede Kjærner.
3vak aunifc i 8iota, .rs- r s

i turmei 9A1 øre, Rogsigteniel 775 Øre
xcG, dansk, 585 Øre, Klubnc! 55i; en-e, H- ' J -
si:.! 525 øre. Pcj-klid 690 Or-, Al- : .- ! >
Pi Nett-' r crii n;vk.

Af i. Utalurif -- -
1 Oktober .

-v. 4d 52- . -37 D >

rCr.err- :a

Londons centrale Kjodmarked. Uge-
beietning fra L. Nielsen Ladefoged A Co. ved
Ritz. Bur.).

London den 29. Septbr.
\ ejrliget bar uenne L ge været godt og tem-

melig favorabelt for Kjødbandelen, men des
uagtet har Eegja-ret været trevej. t, særlig for
Oxekjøii tg Pnseme fur dette nærmest lid!
r.neere. For Faartkj d og fersk Flæsk ufor-
andrede.

LondoBE Ægmarked. London den 1.
tjept br. (L. Nielsen Ladefoged A- Co. ved R. B.l.

Priserne for prima danske Æg vare idag:
Extra Sorteringer lu sh þÿ �d å 1U sh 6 d
Store do. & sh 9 d å 10 sh þÿ �d.
Smaa do. 9 sb 3 d å 9 sb a i

pr. 13i Stkr.. hvilket bbver lin med þÿ�5�5 �57 Øre
pr. Pd

Begjæret lidt fastere.
Lcncons Smermapked. London den 1.

Oktbr. (F. Jacobsen A- Co. ved Ritz. Bur.i
Fineste dansk Herregaardssmi-.r IS- 1-7 sh.

pr. ewt.
Tendensen stat.
LorilMM: iiorawrarfcod. Le: a 1

Oktbr. (Mark Lane, Siutuingsberetaiugi.Iltede: udenlandsk og engelsk, last, 6 d
højere Majs : amerikansk, støt, Donau fast.
vtel, amerikansk og engelsk, fast unga; sk ufor
andre!. Byg fast. Havre robg .

i lil-jrslenue i de sidste 2 Dage have ven'. :
þÿ �Qvarters. ilajS j|4to jv.jux.l,vl 2,0CG Sætke. s>,- þÿ �wvarters. h,i->

3/J (fj kvarters.
' 1. Oktbr. B c

tt'T-aauxtg 7tr

i 5, i i.
1 Oktbr al ri ...

er 9 sh <f ( Tendens støt.

Fl d

Gs.bet ved Odense Fjord-
(Meddelelse pr. Telafon.)

LritrEjic Jafun-e). mg den 2. Oktbr.
ugau.je igaar

Dampskib »Ber.c. iktt, Jespersen fra Kjebenbavc
med Goda.

Skonnert «Sy:v-r .m», Maosen, ira tsxe med
Kalksten.

Dampskib <E>la» fra Hamborg n ed G:. . s.
bkonnen «Dora>, Mads-a., fra Enfiatd mcii

O i_eto«e-
SkcnDert «Fr. Johansen, fra Lybr.k rr.ei

GjeoniTigssalt
Vinden eydiig, frisk Kuling.

ved Telegraf og t eiefon
(Kitzea. BureaaJ

K.«tnaniKrKedet.
Kjøbenhavn den 2. Okfober.

- -I tåsaair.ke .. I
Nv . 'V- .560 IA0
5, ø l . B 646 -
2 r : Byg. alm. Kval et. 1 þÿ�1�2 �114 P. 460 - 575 þÿ �

. .5
Ny Havre, þÿ�i�-�8 �92 Pd f- 5 Al .'235 þÿ �

GL . .

Fer fro. i c< - 5 r.-,varer
i- ts Kvode, lift Pd.-? .. þÿ �0.. biri sk Hvede, 127 Pa.é . .

Am Hvede
- . þÿ �

, ! þÿ�1�7 ��3�2�0Pis
x,<._fVa i -g. Ile Pd«. . ,

Ny ; L. rd y-I- : 723 l is
»Byg þÿ �

Ny ro u d!>ii, . 87-91 Pds. þÿ�5�1�0 ��5�2�6þÿ �

lo. .-oaci-k , - þÿ �
Am. ygs ... ........ 470
Donau Majs 465 þÿ �

c i -r.nbc .nruCe «cini Kwbsi i'ms þÿ�t ��-
2. Oktbr. >ibk( 4| pCi.- las!.

-ond . Uni f .gt lunk. 20
r ' j'i ,,r-r.. 44 Ff.

fart.
taktier ?i?,00.þÿ � -'atr li :>.jiiouer 9H.

, ' : i ; t - /.'"mniuaelaau 93.
- - >. ..i. .: .;.s«v'/blj«al:c. Svr-C S68

> pLt. jydst r ; ; n-.ejrrMi' < >> ngs-OW -
; ..... .. - 99J.

le. ... .j ti in»iier 129J.
ji 9. Oktober. ri,tfici.-i ...i.o«

E«d a-exag - fiaatoa

600 -
þÿ�6�4�0 ��5�6�0þÿ �

540 þÿ �

! D'4 :.r.

a

a

i Okt
pr. Decbr
pr Marts
pr M&, .

Tendens rolig
Tilførsel: þÿ �.

37
37J
37
38

:. lier altid kjoiies hos
«rag;ade 1

f Vetiferjjade 1.

Absolut

billigste
Priser. bsdate, store :.. !sjrket þÿ ��B�e�s�i�w�n�o�iþÿ �

losser jeg fra .rrGJ.g deoue Uge. N ar
hurtig Ordrss indsendes not(r«#8 enln
Nommeipria. D;i Pi isen .
Ladning vil blive noget højere, hensti'k-r
i«g til ærede Forbrug re at V
syning nu.

SorSlabaw fiusdf
Foxlr;er, Hr.n, hvid ued bruit Hoved,
b.-u-o Pic.ttr ot iiii' afstuiDpe'. .ale, rr
bortløben < u bedt afleveret til Kjobiuj;.ti
4. Cbrintiaimen. Nørre ?æ(ie 29.

Enepige.
T I lsle November kon tn proper Pge

faa Tkatis i tt Hjem. hvor der ikke e-
(;<ii Hos ;«i ; Husstanden er to voxne

'G : .ti
þÿ�A�d�r�e�s�s�e�.�k�o�n ��o�r�iauvtser. (348) iut£u& Frosts

Nerreg.de 11. Lampefahrikant.
GM«ifiimwaaiL..K-ai;- stAtsanzimæssiæ:

þÿ�R�e�j�s�G�r�s ��i�f�ø�'
Merasr.g Rc-|>. . -entaat (ir gumm.'lt indført

v)g velrenoineret Vinfi m v kunne ønske »t
di. t -ii ehdau ct godt Firma

ItilfeL mrkt. .Hijsend. VV. 2666. tæd.
indlaet >«a Adrissekjontor. ;.

Isener.
Indn? tripalaeet Sal. Ki 8

November d. 6. i'uifattereu Jakob
kn.idn-i: At være s-.g slv.

þÿ �d. 12. Profe»or f«phu8 Bau
ditz: N>itu;-kildiiiin- og Jie-

gtrliv i Liter! uren.
þÿ �d. 19 Forfatterea Edv. Bia t

mUller: Tid Stemning.
þÿ �d. 26 Dr. pbiL Vllh. Ander,

non: Holger Drarbniann.
Atiorinttmi-ntsbillsttøi' til .-.!10 fiie

Foredrag ma tegnes inden d. il O!:. Kt 6 Aften, i de-. Hempclrk«
Bogijndl. vb mntmentaprif Kr. 6,<V'.

2,00. ftaafrra.t det ulatrækkolif.-r- Au-
lal AL .miemealsbiiiettei ikke er tegnedeB inden ovenn»mte Tid, vil Foieriiager.e

V -k!.. t>' ep affioldt« i Od?r:e.'.

Handsker dsker «>«
i/vercad« <J-3, butitren.

Kolonlal-Kommis.
Fo yngre Kom . is med gode A&bcla

finger l un te Plpds fi'rax m Laj.tr
kor-.mis bos

1 udilf Fetemea.
Srendborg.

ifl >. -.
Kt irngt Men;: -.ke ujeini !i:e«l : i gholderi

sa-.it o : i
' .a - kont-.r forefMdetid. rir

M b. «g«r Pia is s : K.., i. n»t LI Iste Ja-
:n i . Vedkommen.m i;ar i 3 Aar været. paet s'vr.-f tier, þÿ�'�<�!�» ��>..r K r , -f ,. prim rin-
fivUl.-r.ge/ ha et. H l ', mrkt. »Nr. i«71\
indlægges pas Adressekoiitou-t.

Bersvond,
yngr. dygtig og i-alidl/l-sn fas þÿ�T ��i�d

aj b

Fotoorafi-Apparaier
for Amatører op Fotosfrater.

H. Hsnww, Jnnbauegade 9, Odense.

ventes daglig pr. Sejlskibe: »Huida. Drt.
er de tii Husholdningsbrug saa fort
nassenen ,,Iti5ss»»r« diiran"''.
3 Gange harpede og vaskede N:;ci ;;v . ry
a:t«aa det fineste Mæikr, ; kan . . d
Disse Kul sælges ogsaa . ! rinuiifierpris.
naar hurtig Ordre indsendes.

Overgade I dr okmanns F Aei). þÿ �

Hetre-7 -nier og Flækker 265 Øre,
Dam«-dn. do. 165 þÿ �

Telefon 843.

Nøjdekul, 3 Gange harp < -
ga. j.

fuldstændig r/yf'i sa t "1 <i«n br
alitct, cl r fiu faa . kl Walt«, .
under Lofr.inj i dan- Maaned. i-i
oe Antraciie Nod-: u; ja- ril Kile

cistraktioner af Ovae o '.'nnfnrer, er
de ines fordelagtige. Varmeevnei er
circi IJ Td. andre KuL

m I
Roegittiigiidt:. SS), I

Telefon 13 Tel«-fna LU, 8
leverer I

: e«».lede Hfter M Voxvo E
23 Kr. E

-t®, sikijiiireaea«. i< tår-, £
5i::>ru i,»at : v vj Kr. R
Hl>-, 2lnk-, poiitn-Gi ttemss- r

fv :getrtLKere«Ufdpaaf.>M(4 r r
WF- AafcfiiiBee - tsl Boj.?. B

satrt l,igt«j|a til
þÿ�i ��I�l�r�tirfiti/. h

Sjtefi« n Kir.
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lstcrt og smukt
Udvalg.

Biliiiiot tios
vertes daglig pr. o-ilskibet »Trosvik«. Fo;
1. c-rir herfra kan jeg forsyne ei

Forbrugere med prima engelske Hushoi'
niegs Ct'Nes al ypperlig v-umeeiv---. ;

valiU t, og pi I alle i

Alt levce tilirjørt ih- i.iubt.arel .>r: ..
i Byen søn ai
saavel Kul- som Frftit arkch i er i tot t-
sat Stieion«. iir.. . - i- j». r.deFotbrugi þÿ�> �
at dæi di i Forhi ug þÿ�h�u�; �, t

.surfix Andi&T st
Telefon 23. Nørrebro 45.
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þÿ ��k�>plilar
Adolf J ; nem
KV»dch Læ.Liaeruide Fiu
Cui'Ia luk-sy.

s kkiiiHpagBenieaf :
Hr Organist Lerlue«,

K't - : Linder, id Bal u Kt. 1
ri. þÿ ��ea SO C:r þÿ�(�A ��i..i.ri, hold? ; g

Ir. Z
mann i.i 'u ipnteet

Bcityrelien.

G siis Ligvcim
tli Kapel og wIrl»e;i<J»r»i . vf-r. »
tiOP fru Veu rgu G7.
T.-lefot 18 IH. fg. V. barn o.

Kaliit

HUK

flsn tr&adiøse Telegraf,
Den 3die Oktober sammentræder þÿ �ef-

ter Indbydelse af den tydske Kegjering þÿ �

i Berlin en Konference for Telegrafering
uden Traad. Paa denne Konference vil
blandt andre Stater ogsaa Danmark blive
repræsenteret.
Fra Kusine d

Til et Blad i Køln telegrafere« fra St
Petersborg, at Usikkerheden der og i Mo-
skov tiltager fra Dag til Dag i en gru-
opvækkende Grad. Czaren skal være me-
get opbragt over Forbrydelsernes Tilta-
gen og skal have henvist til de rolige og
ordnede Forhold i Finland og udtalt sig
meget rosende om den finske Generalgu-
vernørs administrative Evner. Mange
Steder bar Politiet givet Husejerne Ordre
til ikke at aabne Gadedørene for ube-
kjendte Personer efter KJ. 6 om Aftenen.
Politiet er magtesløst. I mange Tilfalde
f >rlader Politibetjentene endog deres Post
for at bringe sig selv i Sikkerhed.
Tranø«« KtriLe

10,000 Kulgrubearbejdere i Rhonddalen
i Syd-Wales har meddelt, at de vil ned-
lægge Arbejdet den 31te Oktober, med-
mindre de i Minerne beskja ftigede Ikke-
Fagforeningsmedlemmer. 1000 ialt. mel-
der sig ind i Grubearbejdern es Fagfor-
ening.
Foralykkede Turister.

Paa Gletsc heren Plannéve ved Foden af
Pac-heu-Toppen opdagedes igaar Idgene af
fire forulykkede Turister. Der er afgaaet
Bjergnmgsmandskab til Stedet De For-
ulykkedes Navne er endnu ubekjendte.

rode.- vnas'er søger Plails
1. rlovLv yen « "3'2rBsor«J,

tR-)5tioMertrr.(l trom,
<f : þÿ�9 ��7�)�.

2 Hiirholdttlagselsver
v- ..oh Ist' N ivbr tfucorsr hvorVen gives
il'< .- fo-di « k. Vrster - .ile 6k L. Ost« ..fe'd

Em liar3
a->ni l: r kan taa Plads .»(rax.. Jcrhisn, ri . e II. "41 liii i«Takkekort
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tøn Ni r«i faa i1 « ,v'
:ti- . d »e M'ir g.

þÿ�l ��r�i�i�s�n�n�'�i�zþÿ�K�f�t�a ��ro.l-ei.g.
Ku þÿ�l�p �k . þÿ � s pi b- e

Da?«n
Sn: r#opretnl--_i-n.

K'.aguoKjiifje 9.

A,
a.. Id« . miu.stee'ot TMødelt. i

W. %
' : -i

/!< -.- tþÿ �fry þÿ�.�:�; �4
v j

jpriiTta Anthracite
Nødde
v- iito mod Sejler i naoctc l og ;-.

.illfgftt frn Mkfb.

Fyens Stiftsbogii jkkeri.
V-

Btstiiilriger iroc-ages paa
Bidr<iaseKontoxet.

. r-r Nj. o. 47".

stort oiibatiigt Andespil cc Bal
l K«. .vsrriurtJKKøi Bat

Ml de Oktbr . KI 7
Ænder og ot' Lån.

I' Baf It Al. 2, i . rne. 35
Øre p-j pi rsoi.t,

L. : þÿ�l �K..I litfc« v,;ui -f f,oti ,-imJ þÿ�P�v ��t�-
væsen. t.

Ko'.c«v t Le! > Aftaivøn mel. -;v< hv«rt
Num. ri

Dc fc.ørstr (fin. o r m hos Postbuiene og
L i.:«igø»r illOpfø «-ls-.-) r.t |.t.i ...et
f'.-i g ..lo Pottbude.

Ærb . r
(»»»rslten.

M .igLoldige Luger og storø i
:if Tspt ? nribeft!<»,. »aavel eget Fabrika
.s ,m Ira UdlKruiefs steri 'c Fab k»r.

h R
ælgps langt und. r I r, ortr »li«se haves
sarskilte Prørebri

A. Christiansen,
i'elc-fon 145 Nøirt-.ade 29.

iir

En Eflermiddaosdreng,
r k i i cyk i, kan ai c strax.

Arel þÿ�L�a�m�< ��n�,
Ve-.'.'fgijde 43.£6/ii$sent or,

ter ønskes optagne i et elior liere Ifiaa
þÿ �indenbyes. inden- eller udenlands -
besørgi - c- tV<« ;-. Åueaeebureas
fJobs þÿ �ede>- þÿ � >,Pi irgca«

ki<> sti |!bw«c.kri|it, n.
Avertim neotøl hém npt«ggl i

Blade, or owdfj

V- Atti
(Bustwood)

oflosse« Ira Skib i d nn« (lge.

Øvede riSyrskitr
aiiingis tb

A i..i, ad 2 føle Pat

n
J. L. Harhoe. Rasm. Hilieck & SulFru Svenskekrigen.

Den i þÿ ��F�y�e�n�aStiftstidende offentlig-
gjorte Artikelserie: þÿ ��F�r�aSvenskekrigen,
Uddrag af Vedet Simoniens efterladte
Optegnelser ved // . Rasmussen' forelig-
ger nu i Særtryk og vil ved Henvendelse
til Adr-ssekontoret (Vestergade 25, Tele-
fon Nr 3) kunne faas for 50 Øre pr.
Exemplar.

Artiklerne, der er blevne læste med den !
største Interesse, hvilket bl. A. de talrige j
Forespørgsler angaaende det bebudede
Særtryk viser, giver et meget talende Bi-
drag til Belysning af de sørgelige Forhold.
Fyen den Gang var underkastet.

Det nu foreliggende Særtryk vil ogsaa
s «-! it egne aig til Indlemmelæ i Sogne-
bibliotbeker og lignende Bogsamlinger

Br,<>.
br,d4g du 7«le .» n.noag -,»,: H: Oktober.

r ilsø Kl «, - ;» I- -n II s. -n
j> f > ø Ban . , rul al i. venligst

lj'ibydes.
o g Afi.u Dr. C>r.n-

burp, O f nte. F'. .Sundheds-
i.r < . gan i. Dug. . ' Mj, lag Aften
i Lu Ls.it«, Dsleni

: . þÿ ��»�rk-.:.. . I -.<itryk Ut R ito og
J i nld 1 i; .i ,( -. - F II . lagene

v d'. -t. lige riiø . ,ug...
lldvalø«.

jjttfful Sukkerrocalfaid
! sæ;K s fra Hjøllesegaard. T- If ij» - w;

A. Kriil.

£n brui.it IKiaskbu ullc
i ønskes til Kjøbs.

Tornøee Hotel, Klertve iiM .

| En hyggelig 4 i 5 .Værelses < !.. : g d
i LeViii.t:.. if li- .ii. : þÿ ��t.< j .Jv a

I t.l April Flyhtu«.,' ai - n i 1,: ;ie
I udi-n Børn.
I Billet, nirkf. »Nr. 2>76«, tiede- de

| M , ,.ir \
rued Opgiv eU.« e.t Pi is «tc.

Ud&nsc Kitbank,
h.-nge%Lery n, Sat Tort . /.auen Kor.t-rui
tO þÿ ��i'tg 5- ? fr.rrert-r Jv - I p-iO Kont «
med 4 p>X Syt/skei Gulvfernis

Guivgiasnr ;
| 6 Hl:
i M-.V.

Sprit liuiviaK F
Kopai Gulvlak 1 i1 cAl:-

Vdsie Dyt
Ved Post

i>eæ begravede Brøndgraver.
Ved ll-Tlden iaftc-B naaede man n-<J bl

den ved Farun Station begravede Brønd-
graver. der imidlertid var kvalt af Jord-
masserne. Saa vidt vides, var han ikk
gift, men forsørgede sin Moder.
Ingen Jordakjielr pat Kærøfra«.

I Anledning af et Rygte om. at der paa
Færøerne skulde have fundet Jordskja Iv
Sted. har Ritz. Bur. telegrafisk forespurgt
ain Korrespondent i Thorshavn , og derpaa
modtaget følgende Svar : þÿ ��I�k�k�eSpor af
Jordskjadv heroppe. Rygtet grundløet þÿ �

I, f. RasitiusNen,
Veat«rgade 25.

m<»r a.iiages
-J» og ii . - v < n i . Art.r;. ie k«n efter
Li.-i . ii'.r it. Gra i-i >».-eer: tiuw'1 . ..fe ,it.

AS De Forenede Spritfabrikker
(P. JørgenscL-i þÿ�' ��c�u�e�rþÿ �

K C i. -tooti , . Cm)
Odense

tl'-fytu. for Rspi.sitab«ar. f : !! - Au-
gust 9 i Fj ema
iKictintit J a««- tn .

>. 1
l«d»> BazHli Vort l. ritori.

lyøldor fanes ogfirnjos lu den li.'i i.K'br..
ri. 5 Em. Koitektio < . k ' søndr 1?.

i Forsamilikøshiiset Consia.itia
ilder seenl |< tf Sangf .-ri iy Koncert f-.r

fion.' -r- .- <»g Meli< rimer Bøndtr- den 7de
Vk' .lur, Kl. f. Adgang 35 Øre for Vorjk- 'g
1 G'< þÿ �.'1ør. I u-i -.»I. m i il fallo .'..r-
..:bi.ghnet nusle k»t indvie tmi
i Medlem

BettyrclMB.

Modepynt.
Dame, der i 7 km bai ran . . - ,. r. K løf.e dm V ..-K< þÿ �i . i ,ri!l\ii.ge ke,

n .i i lljeinmearurj.l. f ,r m i..r\ ml «

retiUDg B ii. mrkt ,Nr 3377, indlægges
|»as Ao«> . .. . rikiaiisefødttsr

t:l ls e Klasse syrn trækkrs dm 17 - !». Ok-
t ibi.r. b serges foru>e»ie senrs' Fn-Lg d»u
.'tø Oktolær ig Kia l 'ddcr L'-'-urg- þÿ�i�n ��1
kjøbte hver Dag ind il þÿ ��1rækmngsdageii.

Jørgensen. S-nSebrødrestræde 2. Odense.

Kjender Du Arthos?
Har man ».ru et et þÿ�S�i�y�k �til Øre ;»f

døm '
«æb<-, (eneberettiget) fr I slkonergiwrdeus Fa-
briker, Kjøbenhavn, l.ruger inau mgi n anden.

iorud Forsamiirigsiius.
Søndag .1' n 7 !. Ok : ( r. Kl 6, afholdes

offuntiig Høstfcsi
Adgang :5 Øre, Børn S#J Øre.

En þÿ�3�-�Y�s�i�M ��l�s�H�r�s1ste Sai
LykønskninysUlH(jramme.r,

RbjsbtOj in. in. besørges butigst.
Odense Uypost. Telefon 135.

Dedsfald
(anmeldte fur Wfensd'Xjobstade Skifteret).

(Ugen fra 24.-29. September,
Den 24de: Elfrida Nielsen. 11 Dage. Boe!.«-

mand H ns Andeisen, 62 Aar. Godrnn Pon!a
Cf r.s:ia..sen, 3 Mar.

Den 26de: Uldhandler Jens Cm. Petersm, 60
Aa-. Fhv Hårmester Hiels Pedersen, 65 Aar.

Den 26:.t: lager Vera Nielsen 3 Mdr
Den 2rSje: Mary Petatec-.i, 10 U»t.e.
Den 29de: Pari kalier Peder Amersen, 75 Aar.

Fhv. Møitehygyr Chr. Poulsen 34 Aar. Enk.
Mette Nietsiii'. Christensen, 40 Aar.

i Il4j 1 MM
_Ja l &I

d 1.9Aften. 7&., 9 c ft- V 1 4| þÿ �(Sky.
II

S
Hjest Varme 14s. Lavest Vanae: 7.,8.

Maximsus ug .-. :rn i..-..-.«; KJ. 6 Morges
8. De opgivne Stader ere Ceisdis
iltet Mbc.e)t«giaks

a nået den 2 Oktober, 1 ormiddag :
Temma.ig stwkt Barometerfald over de bntiske

Øer og Ttaterhavet, lavest ve3tfor England og
over i.apxarsen, højest over Østenig.

UsJr:v«® Vinde omkrin? Syd med
Nedbør.

iiøse RifiS.
Tllsksdtkosmen Dragon.

Ueder Økserne i-aar þÿ�s ��y�t? en Menig ved
2. Draganregimem med Hesten. Han blev kjørt
tii Sygehuset, hvor det viste sig, at han kun var
kommen ubetydeligt htsaade. Meddelelser andet-
steds om svare Kvæstelser bar Intet paa sir.
I þÿ ��A�!�e�x�a�r�.�d�«�rden Stor«"

er Rollebesalningen fgigende:
Hans Højhed, Hr Arnbak- Larsen, Kammer-

herre Bryde, Landslhiagsmand, Hr. Albrecht
Schmidt, Kammerjunker Axsl Bryde, Løjtnant ved
Husarerne, hans Neve, Hr. Bobert Dineten, Etats-
rand Mønter, Hr Alfred Bagger, Elatsraadinde
Mønter, Fru Margrethe Syrop-Sielten, Bera, deres
Datter. Fik. Atta Kielser., Komtesae Daebjelm,
Frk. Marie Si'dermann, Bernst-jiff og Holmer,
Kammeijunkere, Lejtnanter ved Husarerne, Her-
rerne Robert Schmidt og Stele Sordolph, Professor
lsbetr, Hr. Aage Bjørnbak, cand. tbeol. Lampe,
Hr. Bobert Schmidt, Grosserer isa&csen, Hr. F»
king Bingheim. Eakefru Ortsaen, ;Fiu Elia la
Cour. Signe eg Filippa, htndei Cøttre, Fru Olga
Hofman og Frk. Emilie Sannom, Anders-Sæd jinge,
Folketbingsmand, bendes Logerende, Hr. Marint
Berggreen, A ex&nder Nyberg Hr. Peter Fjelitrup .
Journalist Petersen, Hr. Gunnar SommerfeIdt,
Jørgensen, Kellner, Br. Aage Bjørnbak, Mor-ensen,
Tjener hos Eiais:aaden: Hr. Sidt Nordolph, Jom-
fru Larsen, Frk. Emilie Bømen.
En lille Spand-

laftes ved 8 Tiden tændte en Lampe lid i Loftet
til Skomager Madsens Vindue, Nørregade 74.

Ende! Fodtøj gik i LeMt.

Featfo, i crerfei&-r-rc I An etining af
kongepart «t« Fj t-.besej.

Udsmykning af Sydfvenske Banegaard i Odense
og Fruens Bege Station besørges af Gas loer Jto
tengaard, Odense.

1 Faabor er Bygningsudsmykningen foretagen
dels af Maleren C. Knippel (bi a. Rasmussens
Hotel), delt af Sadelmager og Dekoratør Bob
Poulsen, begge af Faabotg.
þÿ ��O�u�e�n�a�eLonmtvejlsilsr"

er Namet paa et lille praktisk Hefte, indehol-
dende forskjelfige Medde'elser om Togtider, Billet-
taxter, Seværdigheder m. m., der er udkommet
paa Chr f Lartent Forisg.

Det lille Hefte vi! sikkert finde talrige Ejøbere.
DaoiraHce Kirker-

Stendert Forlag i Kjebenhavn bar faaet en ny,
god Idee, den paa Pcstkoit at gjengive Fotogra
fierce af Kirkerne i Danmark. Foreløb'g er ud
sendt 100 saadanne Kort

þÿ ��B�a�p�a�e�v�s�n�a�s�a�"�,
der redigeres ai Sielt K. Christerten og ud-

kommer paa Hagerups Forlag, bar udsendt Juii
Kvartal af det yndede Bøgeblad, der kan be-
skjeftige Børn i mangeu leeig Time.

OykMjfifarRS tæsdee
þÿ�i �7. Oktober KL 6,00 Eftermiddag

Ned Telegraf og Telefoir
'Utaaot Bmivau.)

Berim døn
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Decent! . ,
Msj

fast.

Dagskure
178.50
179.50
184,60

Forr. s.ure.
177.26
þÿ ��7�f�t�.�0�0
184,25
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1 Ok-
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1 ipnuerha »mht .1« n h< . < d« -

kan iaa Piadv nn . Værksteder.
I i si «.<!, Korsgi.'



Kjøreplan for Fyen,
Gyldig fra 1ste Oktober 1906.
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Jullerup . . . . þÿ �
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tf»(# .... Ank
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Atrrtfmtakr
Kcvnlnge ... þÿ �

R> okebv .... þÿ �
Ladbv þÿ �

Kja istrup . . . þÿ �

Dmby þÿ �

A gedril p .... þÿ �

Rullemp .... þÿ �

Heden þÿ �

<Tl«nf« Ank

Nr. Nr Nr. I Nr. , Nr.

Tii Hl

5.

8«
SM
3» _ __
3» 82i Hil
3»«l«8iil HU
3»»|'S HU HU
3«» ; HU1 . HU
þÿ�3 �X HU S 921

Veat paa.
liat paa .
Hed paa .
Nord paa

a

a

a

De syd fyenske Jernbaner.
OdtMt-
Rl|i.

tfbral.st.tuK.t.Af.

Nr.

llj.1l..«) . . . þÿ �

H«jby
Aarsler ....
Pedaratrap . . þÿ �

Tllagt .... Ank.

K udine . . .
Kværndrup .
Stenstrup . .
K Irketiy i . .
rap«) . . .
acaklar« .

I UH
þÿ�1�0 �
10>« \<JH

Bl 1 RI T
lå
US
IP

Rlagt-
ruborg.

1«t# f«
E?« þÿ �

Hojrtip . . . . þÿ �

ttaagerup) . . þÿ �

BaflMi . . . . -
Grændemp) . -
Pejrup þÿ �

Kattcrud) . . þÿ �

yaaler« . . . Ank.

flligt-
Nyborg.. Af

Ryslinge. . . þÿ �

Fjellerup > -
Ellested . . -

f»rbmk . . . . -
Reesrlndlnge . þÿ �

Lamdrnp ... þÿ �

Rikeifl St. . Ank.- Færgeh. -

Svendborg-
Ringo. B1T

.r.bt.i« . . Aff. 6«"
S»rnp) þÿ �

Kirkeby) | þÿ �

Stenstrup ... þÿ �i t>4
Kværndrup . . þÿ �i G
Rnrtme þÿ �1 7
tafi .... Ank. 7

Nr. Nr.

w3 IU.
cm Bl T: nu Hujiou: HU"? Huliiil

Hiil c a HU IU2
HU i 8 BU 1112

Nr. Nr. Nr. Nr.

Ri«g«.
Odente. bit bit

ll.f> . . . Aff. t1 11
Pederetrnp . . þÿ �7 i 111
Aarslee .... þÿ �þÿ�7�4�k�'�l�P �
Hæjby þÿ �< U#
HJallese) ... þÿ �- þÿ �

tfU.'f.ayMb.KAak 8»ill4
þÿ �Stattb.t þÿ �1 þÿ�8�» ��l�l�2�»�»

«ro 13.
|5 (BIT

82i|É2: Stt lOU
aui« HUllOU
HU," c 8Ulmi
hu =5 Huinu

-H =1-
Hiil Siil 112
912: 91211112

Nyborg-
Rlige.

?9»er| Frgh. Afg.
þÿ �Øt. . . þÿ �

Lamdrnp. . . þÿ �

Kevsvindlnge þÿ �

Ørbæk þÿ �

El leeted . . . . þÿ �

Fjellerup) . . þÿ �

Ryslinge ... þÿ �

141««« .... An

Ode«ee-
Rtrre Broby-

Fiaktrg.
tfkrnfrHtaubat.Afg
þÿ �Sydbat. -

Fni<>na Bøge . þÿ �

Dalum) ....
St Clemens .
B« llingt . . .
Fangel
Nørre Søby .
Allested .... ...
Staaby þÿ �7s 11« 2»«
Brobynerk .
þÿ ��N�s�r�t�fBrekg
Erenhjt-rg i .
Trumlt-rup .

Jordløae .... þÿ �1P» 3>
Haastrup ... - S« 12® 3»
Stensgaanl . . þÿ �12þÿ �3»
Millinge . .
faa»ar| .

irs-
Nr. Nr. Nr. Nr
41- 43. 45. 47.

7aalar| . .
þÿ�M�i�i�l�i�n�g�» �....
Su-nagiutrd . .
Haaatrup . . .
Jordløae ....
Trundorup . .
ErenbjiTg) .
$m Brels .
Brobyrvrk . .
Staaby
AtaM ...
Nørra Søby . .
Fangel
Bt-llingc ....
St. Clemena . .
I»alum). . . .
Fruena Be»ge .
ftkruftSydbatAnk

Svendborg-
Ryborg.

S.r.kMf, . . Alf.
C hrtstlansni. . þÿ �

Ilolmdrup) . þÿ �
8 kærup ....
Vej atrup ...
Oara þÿ �
Godme . . . . þÿ �

Heaselager . . þÿ �

Kygaard þÿ �

þÿ�l ��x�e�n�d�r�n�p�.. . þÿ �
Frærap

Ank

hl uda). . .
Bænke!) .
»!»>!
Nyborg Htaul.it.

Afg. T.lt pu
Aff. .It pu

Hyberg-
Snendborg.

Nyborg Huuhit
A »est frs
Ank. æat fra

åtflarf $IM. Afg r r iii2
tfl lUå

kontorplads.
En pæn, ung Pige, der regne: og skriver

soJt, kan laa Plads strax eller senere paa vt

herværrn Kortor o 5 -ar.cr. $elv4»kre\en

nirH.\ .Nr. 2671, bedes inoiag: paa
Adressekontoret.

Kontorplads.
En ung Pige med Prælu .i aerex ' en. ivor-

so i Stenografi og Maskinskrivning,
pis . paa - 'nto. orm a.

Billet mrtit .Kontorplads Nr. _ o.
umj t paa ådrsjMkiwtewt'

sye.. tea tods a M Ne æter km
Kr rr.- þÿ�a ��e�r: wrd Fedt isen,

1 )f t Glamsbjerg 8t.

Hvorved har þÿ ��I�l�l�u�s�t�r�e�r�e�t(Allers) Familie-Journal

opnaaet et Abonnentantal af ca.

Ved altid al byde det rigeste, bedste Indhold i Bil-
leder og Tekst Ved at være det eneste Blad, -icr

bringer kunstnerisk udførte Farvetryk, ved stadig,
eftersom Abonnentkredsen vokser og vokser, at udvide
Bladets Stofmængde, kort sagt, ved at bringe saa

meget udvalgt Stol til Underholdning for alle Familiens
Medlemmer, som intet andet Bladformaarat bringefor

iO øre cm Ugen.
Bladets Opgave er at være mange Blade i et, saaledes
at saave! Damerne som Herrerne og Børnene i Fi-
milien kan taa hver sit eget specielle : Ud.

Nu til Oktober bringer .Illustreret (Allers) Familie-
Journal atter to nye Tillag:

En fad Vogn
til v mind. o He- ønskes ti! Leje ftrrlebig.

Billet, mrkt. bede." indlagt paa
Bureau þÿ�,�L�n�x ��.

T hl|a
En l'els. p.rssfudt til »n Fiaglmaud, og eu
ivkjde og Di) lomatf--ikke er b-.li-g til Sa'g

Vins (TVP) ;6, 3'!it þÿ ��»�1

t ylile ril 8aljf-
Un , nitic t - fix ty»b med Frihjul op c

:Vl T:æ kovarkte. er b;-l».t til Salg
Skulkeri' rg 16

Ejendom enskes.
Ko

'

jenr.oin m«d stor Grt.ml ø.i"ks i x)d. use
1 ni,,« uf Fabrlksvirksomhed. Udo.

. I agt PJ« '
jgs

E g- 1 dyg o t 1? ,
fli-.. 1 -.a.uiug, kan > . N v . t
P . K , ; ii <n ukriru «r

P.-eng til at biers Bræn se!, Kor 1. Opfindelser og Opdagelser og

2. Hvad der interesserer Damerne.

i nye er.nesteder < Fj>
1 ! F. »tetirrakab > ti? S.»'x

K.,i . n Breh sveu ?.
En : u Kouekakkelovn til S..-

Et bi ufft .Jernpeniieskah
til Kjebs.he

øiteuale bl. lsiø
En | u-

1» i St.

Clausen
VørGTiittlo nsk ak » elovn n !

Ti'idsca.lo 0 l-t Sal.

a

Ejendom til Salg.

iti-r Neetga r.N jondom paa
U,rrct ef HjelleøoTe! es- Jagtvej hiv

n. n kun bjebee meget
b i igt. ri .i,v ri Os rgade 16.

ved riallaadborK þÿ�8�l�a�u�' � �þÿ�» ��'n

ni, < i. - SC4M> iv.. cr rttrnx til
Pilk1«' Kr

ro < : . Her i sad Ise til þÿ�F�j�-�r �n. P«l««l-
niliniægtij? Jeeprrgen 1 Kallnr.d-
borjr.

bøj læa R vm.
mrk'. »2671«,

A r-.a - 'iNo; . >i 6- Oktober. i

I Vtinnina tl1 et s,orre Hus paa and
1 fclvllls Ted tat.' aeges is >. N »bi
L»a þÿ�s�o �90 K: ha vanlig. .

K. fe'etser.. - ,u ;« - . «t»-

£n an Pje, s m
"

u iii- nj-nime, kan
i, «- V. -TIIS ri' '.ri i. >

1 :i ist. dér bliver S utirmeret ka faa

Plads oy Eftermiddagen. K. Larsens V .sken,
Viudegade 38.

Eu ung Pige i 22 Aars Alderen ønsker Flads
tn 1- ' Novb re i indvei dig Gjerning, he si

hes enlige Folk. Billet, inrsr. þÿ ��N�i�.2544.
a ' u

E» ung .ge. ri, þÿ�s � ��g�,�e�ren g A

plads til 1ste Novbr.. h-lst hos enlige lol ..
Billet, mrkt. .Nr. þÿ�2�1�5�4 ��,bedes indlagt paa

A;lr. sek n Qi'rt

Den fuldstændige Liste over, hvad der bydes Læ-
serne ior 10 øre om Ugen, lyder saJedes
1. Hver Uge: Det store, elegante Hovedblad. 2. Hver
Uge: Det 16-sidcJe Romanbibliotek. 3. Hver Uge:
Nyt fra alle Lande. 4. Hver Uge: Den 16-sidede
Bornenes Bog. 5. Hver Uge: Den 12-rvaltede Raad-
giver for Hus og Hjem. 6. Hver fjortende Dag:
Mellem virkeligt og uvirkeligt. 7. Hver fjortende
Dag: Onkel tegner og fortaller. S. Hver Maaned:
Hvad der interesserer Damerne. 9. Hver Maaned: Op-
dagclser og Opfindelser, og slat:, g hvert Aar:
tm Ft stort, kunstnerisk udfrit Prtemiebillede. SN

14 1 IC 5/ 250000 Familiers Tilslutning cr en Anbefaling,nuarv. som intet andet Blad kan nemlægge

2 brnnie Kai- kelovn«,
aa gode s. .. rye-, er til S»!g i H. C

"»lisgade S6. o. G., St.

(Isti'ufsliis Fensittnal.
cr lue t fuld þÿ�l ��e�--ion ero ledige ti!

rrra<io 6K. ilse. Va

þÿ ��I�l�l�u�s�t�r�e�r�e�t(Allers) Familie-Journal" S. an bestilles paa
alle Postkontorer, hos d Hrr Boghan Iler? 1 Ireileverere og
Bladforhandlere, samt paa Bladets Ekspc . : onskontor Blaa-

gaardsgade 32. Kebenhavn
Carl Allers Et. blissement.

ot > tort eller to sir, oa meblerede s ær:lM r 1
med eller ndtn fuld Pension ho en d.iunrt j
Fan lie Hillet mrkt þÿ ��N�'�v�.MF, med An-
.-iv- lst- ar Urisen. be lc.s indlag paa Adresmk.. .ni : . bier. ; Værelse, men eller uri- .i

Pe.'Mon. e-.skts strax af en Herre.
:.iilct. rV L þÿ ��N�r�.2675. bedes indlas, raa

Adi ,-,"ekontoret.
. st, -re Versleer , r ti! l.rje for en r ut:.

Herre -. iler Damo tlier ogsaa tii Værksted.
Adelgaue 2, isto Sal.

-
p , n: Vierelse er ti' læje.

Hundt-rupvej JtT. 2den Sal.
"i,, e Vnrrelser, i > ' il

Møbler, er t i Leje strax eller senere.
V. Stationsvej 54.

Et Ægtepar ønsker

, - Vb »t«e -Res t I Lej- i r
Terre f-a Oktober Flyttedag helst i Ns

h'dcn af B.iac gaaiden. Bill i. mrkt. þÿ ��N�r�.
2l'.y, , - ! )".-« A'1, c . ' 1.

'.Il 2 'F:rio;s Lejlighed med kaumiei- er
.i i-, til Oktober Flv.tedag.

-Ti.tti, Boul. -'ard 17-, 1ste S I

l gæs Enepip t»Be 7oI £!»!
i Odense, ingen Smaabsrn

C Friini. ProwiiitHi'wiijjaae g S-

En fimk og proper Pige tTl indvendig Gj-r
mng kan faa Plads til 1ste November.

Slagter C Lapge. Ejby, Odense.

En danner, ung Pig«,
lig -'ladlavniEg og lettere Huscj.vntu ...
ønsker Plads Ophold i Familien og nogen

Løo tnsk i. Billet, mrkt. »Nr 2566«.
modtager Adressekontoret.

rln ung Pige tr:j. e r-æt- -j-m xe:
Plads som Hnsholdnia, ei-. v ti: 1ste No-
vember under en dygtig Hasmoders Vej-
ledning.
Alma Jens tn. Kronpuruensgadø 15. Odese. Flsket i et Xr 7.

forretning til 5al$-
Udmærket, kortart sP..ciaHorretniig :

skfli sælj.e.8 pna Gr- '.i si UdvauJrirg ..
Stor. smuk Butik tillig Leje. Fa kul

kab ikke nødvendii «lc Kjer« vu A»i- 1
?.f .-e nogen Tid. Egne; si- næri g lor 1 i

å 2 Da;: r. t Her et Par Nygifte Bil?.
Mrkt. »Nr. 2648«, bedes indlagt pa j
\jes.seko..toi e.

Til Helg
Kn Ha- e. l&X) p Al , er billig til S -Jg mod

(
Kontant. Adrpssekont. anv.

Ledig Lejliglied.
£n 2d?n riar3 LciUghen paa 4 a 5 Varc. ser

r strax eller til Oktober Flyttedag 1P Lej::
g, om t-nxkc", kar. flere Loftskamre' medøiv .

K:v.\ hi nve .ri- r >:r : > itogførcr J. Kansc:),
Aibanitorv 12. 1.

Fn Kv -ri. lighetl -i til Leje f,-aOktobr
Flyttedag p. Gniad uf :;i þÿ ��t�r�n�t�a�eOmstændig-
heder Frcdensgade 34.

. April Fl . d» ...
6 Værelsers Lejlighed, u-i-r

BanegaardeD, a ea mindre Famiire.
Biiitt, mrkt. »Nr. 2483«, bedes indlagt

;an Ar- sseV.,ntoret.

Have- cg Villagrund til Salg!
En gammel, godt vedligeholdt og tæt þÿ �

beplantet Have, ca. 3500 Kv. Alen. be-

liggende mellem Langelinie, Munkemose
og Anen - Langelinie Nr. 1 þÿ �er billigt
til Snig. Henvendelse Vestergade 71, 2.
Sal.

Enepige,
En pæn og flink Pige kan faa Plads til 1ste

November
Dronn ngensgade 60, ?dea Sar tilh. RNUNG & MØLLEF

Sgl. Hof-Pianotabrik.

Flygler ira 1200 Kr. Pianinoer f.a 800 Kr.

(f r. koct. 1140 Kr. (pr. kont þÿ ��6�0Kr.',
Mindste Flygler 2J Al.

l'dsal,; 1 Odet.Sfe: AijnjjeMtadc 17.

Pige aøess
En uag Piae. 16 Air u\, kan erholde cd god

Piads til lsle Noemser.
Anvises af M. Lorentzen, Horsetorvet 1. Vilagrunde.

fordelagt-g þÿ�b�.�- ��.�i�p�g�e�m�l�cved Læsseeeadn, sæL'f s

bi'l'g. _
Chr. Lars JR. . Svendaan,

Vesterbro 9. Tic teensallee 4.

Ifcngnskuric
Opiarcirra uf et Vranskur udbydes i

Henhold til Beting« Iser og Tegning, ner
(

1 gg.->r til Eiterevn hos Vejassisteni Poul
s. n, Middelfart Landevej Nr. 4 Skriftligt
Tilbud, mrkr »Vognskur«, indsendes ti;
u -derteg: ni - inden Lø.vag cien 6te Ok-
tober, Kl 5 Eftt-rna , til hvilken Tid Til- !
r udene aabr? -i. ;

þÿ�O�d�e�n�s �Amis Vejvi.:--a den 30t- Sep- ,
tember 1906

I.omliolt

Paa G -un<! af Bortfiytiri p lxd r Kancelbrasd, j
God;r ;v. Lorent zen ve' offentlig Auktion, ,
<tn afholdes paa Brahelfollehurp Godsfor ;

alterbolig Tirsdag den !de Oktober d. A , ;

F middag M. IT. boits-elge . n DJ tn.it ;
I t, . Rasoin: Borde. Sto,-r fJp,J!e,
Gi «, et Sp.sentet og et Spieebord,
fcenge til 26 Per-o. r. SangeMeder,
Tent eklaade;-, -n abe e' -ci TaØel-
i'hre, 1 Bor oholmeruh en Del B gc r
Lair'Per m. tn.

TilliM !g en g evogn og a ? :a
Jao« deblev.

Betalingen erlaeges te Undet tegnede. V>- .
derLseft Kjebeie iBclrumm'« Kiedit til lito
December d. A

Korinth den fitde ri.p'einber U OT.
C. H. Lorentzen.
Sagfeter, c.-trd jur.

Pige sages.
En flink i rge, som ikks ska! malke, kan til

1ste November Lo. Piids. A. Andersen. San
denim ved Odense.

Enepige.
En flink Pige, 20 Aar gi., ksa faa Plads lst'

Novbr. TVmmerup,
Jernbanegade 2, 1. hvor

1. Sal i Kongensgalle 38.
5 store Værelser, 2 ;

-serier or uvrl). Bekvemmeligheder, er
tii Leje ti. Oktober.

Anvises Lu Tntl.ist;orrþÿ�e�t�n�i ��-;j r,D .
Grasbrcdrestræde 18.

en sjøb 1 r hos Fyens CyrJ n t;i at se -oroF r-e:.de or- beny; Le Til Leje,
I Ovorgada Nr. 43 i MeMemhvningec

r ec 3 Vær tv r 2den Sal Hl Leje til
i:tc)b;.r Kivitedag f - ulige þÿ � ��c�l�k�.

Tore.: , K. Jeppeøcn«
yamroe.'-:«ds. auvisor.

ÉOonfiraeret Pige
kan til 1ste November faa Formiddagsplads
Absalonsgade 3. Cifus Cycier fil 85 Kr.

i Aars reel Gr.

0,24 . ... 0.35
Gf, e rþÿ �. . . 1 JhCi

0.V.8 FoJpuaiper. .. . . . t .25
. . . ? « <1

2b L?æk
1 . . . i,76a

td U Idi 1,50

ri: i r Ao Udv
Forla K?.ta!o

a

þÿ �mindste Priser.
-or ti cier og T þÿ �ti-hur.

F-t Parti brngte C der gaia-'-. i.ers. o teltn rea': eres billigt.

T!cn. 1256. Kriitfasgcoc 10. þÿ�0�1�« �»c«

a

Axel Dahl.
Tlir. 1256.

En ur»g

ForretningsiokaSe
paa

lt« Hal pat VfRtwgede
FK:

'f 6

traer :»j -..-es
; da -

Hsnvendelao

V.- c g
Forreiu

-c'jres..- . 1. out -ret.
>». H. Ureye?p»lads»-

En Dame el.er et ungt M>nnesk-? kan
strax ;>.a p;a. s : et btrværende M/.-kin-
fo dkomt n e di v n in -

sindig indo » d.Abelt Bogføring. En,
sota tid;:gere bar jeret i !igcen-ie Forret

i- v Billet mrl
»Nr 263«. modtager Adresek' nioret.

Ms' þÿ ��sV.
Ledningsarbejder.

Beljsningscrtlkler.

£ø Batik tii leje
l'i -k .-vet 4.
,-»s3rstatik enSNDSa

En lille i-:;:ik .>1 Gtøntband i. wedBfWI-,
ø .-kis ul .' «je

þÿ �1 O brr Flyet g.
Bi i let r. -ri. -Nr. i.6-3. md Opgi-.«l-<? M

p . b» « ind . paa b Ir - rt i

Afekti&sir

Indbo, Cykler m. m.
ImMkz dfr. G«fi Oktnber þÿ�f�-�. ��-�'�k

Kermd. Kl < Fft- rm Kl. 3.
ved ofir«K«lig Aækilon I

Ai litioitari) Jt»a Klir pen
berg Jlæbler r.g Effekter.
beslAacode nf: Soiær cg Stole, Cbaisc :
k-uue 1 S-i-f -.n: til 18 tVsorr, 1
r- Cri l Kl.

' 0r>: ts 1 Komtribje
s. - . v ,« :'t <:!<». Korde, Klæde« s

1 Pot,
maleri Sen rsteaer,

þÿ �
;; k:a?J»T. Lagr.«

Fjeder- og Tangmadraser, Herre- og Dame j
ubrv, Grimer f:» Dorki-'t :; (<>i«ie, ltlag- :i-, !
15 Dm'; ser i :;-qTl og Kiks, Vanille. C;ga; r, j

i | ri\ er- og 1 SI rædersyn kioe.
Il Balatcevrgt med I,odder, 1 Diak, li
! : rrnnitif, li -rbrrknive. 1 Glasskab, 2!
i;akkcl ;«j. i Par'. i: . !. rdli rrper. :

I deaiasi-. r, 100 Fi :ke-r rit.ri : , C'..ira< .

m.
yii ud«. Kl. It borlæ

! i þÿ�u ��t�i�c�b�e�rJ-u tdoubletfer, 2 nye Datrfcvkler
j Oq # j «tor Del brugt«

Oykieo.
i hvoriblandt frembære > Citu-, Ang:o Dac«, \
i - riidard m fl , i brugbar Star.d

Efføkl rne -»e til Eftersyn Degen Lrud
'fra Kl. 11-1.

cfon 1 173 J. G. Hansen

Odtait-ljtrit-
indtOalby

Veat fra .
flet fra. .
Syd fra .
Nordfra .

- .
Saden. .
Hollerap . .
Agedrap .
Drcby. .
KJ. ,'.ru;
116 . .
Ky.k.by .
K.tdIoc.
Alrrtral.k|

. !

Af

IU»»| 2»»

X,(e!i llli
& c 122 1112
þÿ�6�» ��i�3�l�'�U1112
KU' l'U2| 1122
62i 112; 1222
KU llU 1-221
KU 1122 I2U
Klii 1112 1212
612 llli 12U

Chr. Andersen jan..
Nedergade 10. Telefon Nr. 54

fysteS SHolk-eKporb
rr't'tr: c-::ldeutarhu-, i cutte.

dusling
g

-r!-r !me
oefi-drirg

Han

1 Tilbud t-1 þÿ�T �meste.
Telefon 928.

a Btaik »®g£s
Bæ pæn Butik pa« 4esle;;,n

ønske - til April c Iler ma ske »li
Tfart«.

j BntiUen ui&a lifk Patt
i Hlrrsg fjrue aig ler rn þÿ�b�k�'�ø�c ��e�t
i Forretning. Billiit. mriit . 11. H.
\r 2672». ii-nlæj;;.- j»an Adr«-.)

Kontor. . . f- ...ii

"Ej -T fderle.lrgbedfn med B-.;ik. hvori <!.-r .
fiø- - \ar bf.r v - - c : Lialba:-; i. cr ti! L«je
! r to' ge Folk i il OH þÿ �- r FritrcLg i ' "
d iti»i< n ->->t.-fbr 2- X kl usc-. fta Su<-f».

&v.:

50 te om Dap
ril nhvev dygtig oa eaergiss agett eller

e med Letta kunne rtjena ve- «t

g K 'iir 'jfjfsdnitiy þÿ�1�.�0�. �

r.'-r. I, æn..
-n g ; a , . ot: gjeoder Bran bet-

og ba, - ' r« - ka:' c.: us. «

Lo.i f s Gage fiiile. med fomsd
c k «Nr þÿ�2�o ��'�3�«�.nodtag

Adres' c kontoret s'arrst.
JTY

Obr, Sørsnie-Ti.
Odense Telefon Nr. 147.

i Ve ringe Gjæstglver$jaard.
'o -' þÿ ��e�ade 4ae 0 tube. . A, Kor-

i j . , Kl 10, bor; þÿ ��s�t�i�g�e�-Kr«. þÿ ��u�r�b�-�'�.�n�«�!�e�r
;>_s Chr Kan:en, Ed-.;- .. v , 80 Lam
c-, ssmt en Dal Kæ'. . er Ka.-r-

Kredit ludlil : Aar.
T, þÿ�V�- ��o�r�i�:Vemince 15. Butik, bager- eller

Værkitefliokaier.
Hinda) .... -
Frærap . . . . þÿ �

Ozendrup . . -

Kygaard . . . -
Hesselager . . þÿ �

Gndme .... þÿ �

Uure -
V ejetrup ... þÿ �

Skærup . . . -
Ilolmdrup > . þÿ �

Christianam. þÿ �

>acall#(f . Ank
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Ved de med ) betegnede Stoppepladse
standse de Tog, for hvilke Klokkeslet er

anført, kun, lorsaavidt der er Hejsende og

Gods at optage eller afsætte, og kun den

omtrentlige Tid er anført.

Ansvarhavende Redaktør: H. þÿ ¬�.H. »rejer, cand. polit.
Udgivet af: Elisabeth »reyer.

Trykt i Fyens Stiftsbogtrykkeri.

smukkere Sted at dø «a, men þÿ ��S�t�o�r�m�e�n
s|K>rjz«r ikk< TrørN»rnt; om, hvorlcdH <lc
Indst vil have det þÿ�! �aom ininFadi-r pl<-j<-l-
at sige.

Hovedsagen for <s var nu, at vi havde
vist os tidligere |>aa Pletten end den kri-

. rfski ri, ln, n | Hmitriewitach Klokk n

mangl -de endnu syv Minutr i syv til vor

,tore" Glæde. For ikk.- at fryse for ino-_ t. gik vi i dæmpet Samtale fr-ni og til-

bag- paa dette stille Sted med hinanden
under Armen. Jeg talte om, hvad der <>p-
Ivldtt mim Tanker, om min
dér, i, m Tydakland, om min elskede Ka-
thinka. Ogsaa Ferdinand talte om fr-

skjellige Ting. men til þÿ�'�l ��r�o�d�sfor vor liv-

bgc Samtal.- fandt vi. at <! sv v Minuter
gut uhyre langsomt Ni skammede os

Irigge over dette Tegn paa Ftaalmodig-
hed hver for sig. næn udtalt.- os ikk«- om

det for hinandens Skyld. Jeg nærede
ikk. Skvgg«- af Tvivl «>in, at en saa krig«-
risk Herre som Seinen Dimitræwitw-li
vil.le stille punktlig paa Pl.-tt.-n, men

pludselig standwde Ferdinand, knapnedi
Pels og Frakke op og udbrød: þÿ ��D�o�dog
pine, Klokken maa dog være syv!"

Dtn var »ytt«n Mimit. r over.
\ i stirrede forhauset paa hinanden, og

jeg negter ikk«, at denne Forsinkelse-
forekom mig ma-rkelig.

..St« >i Herrer lader altid vente paa
.Ig". sagde Holm og gik eller rettere va-

jede med mig opad den lill Bakk-, hvor-

ten man kunde w henad V-j-n ind til
Itv ii. Ingen Vogn at njne. ing«n Bja 1-
ler at hør-. Ferdinand lob over til Ku-
sken. ban var lileven bang«- for, at vi var

kjort til <-t forkjert St«-1 . Men vor II. -
la-tvinger, d r i mange Aar havde staaet
i min Fælers Tjeneste, var paali.lelig og
goilt kj.-ii'lt m-d Egnen. Desuden kund«
ban torsikkre os. at Oberstens Kusk nnor-

2'. tidlig var kommen ned i lians Stald

..g havde fortalt ham, at da hans Hern
ur kjort hjem tru Ballet inat, havde han

udtrykkelig opgivet ham det selv samme
Sti ll, for at hall kunde have Hesten« pa-
rat i rette Tid. Obersten var kommen
hj m v.-d tre lir« Tiden imorgen , og
havde saa lagt sig til at sove et Kvarters
tid, fortalt« lian endvidere. Vi begyndt
att r vor Spadseretur fra for ; men Sam
talen kunde ikk- rigtig komme igang
jgjrn. Jeg kunde ikk- finde Noget at

sig-, og Ferdinand Holm bandede hvert
Ojeblik over det sendrægtige Metnieske

Heldigvis var Kulden ikke saa hid«nde.
og det begyndte nu at sne. Da tog Pro-

visoren atter sit l hr frem «>g sagde: þÿ ��J�e�g
har altsaa dog ikke taget fejl af dette sltk-

1, Kiissorfjas. Sagde jeg ikke strax,
.i t en virkelig modig Mand ikke vilde
kåls sig saaledes og prale med Tasken-
.pilleikiinster? Det er en nydelig lUtle-
lighed , \r Pistolhelt foretrakker at af-
!,olde sine Skydeovelser hjemme þÿ �han. r \<-l bange for at forkjole sig. Klokken
mangler kun tyve Minuter i otte, og her. r ikke andre Skyth-r at øjne end Dig. Nu
skal jeg ikke have mere af at staa og glo
lur til Nar for hatn. Kusk! La«l os
komme afsted hjem þÿ�! �

þÿ ��(�i�n�dvare lovet!" mumlede d-n gamle
Tjener, og snart floj vi gwlt indhyllede
i v«>re Pelse tilbage til Od«Bsa.

þÿ ��K�a�nDu begribe d«t?" spurgte jeg den
ne liang efter den anden min Tø-risager,

nne udst«vlte «n F.d og svared« : þÿ ��J�«�g
n Ugribe, at Fyren holder m«r< af at. vgle va-rgeløse Livegne end at kæmpe

a rlig Vis i aatæn þÿ�M�a�r�k�. �

(Fortsættes).

iloiiiiftis.
En uag, dysr' i - Komtnis kan faa Piad

tsu. Oktober, eventuelt 1ste Novem i et

et?- blande Forretnirz.
,=t, mrkt ,:>r 46i2. mel Afskrift a

Anbc'ing r og F: rafi. v;d?s iniiiart p
AJrevsko'itoret

SmedeMend.
g %; >| Smedesr nd eller Fjrbu.: kar

sirx eller til !st November fa sia . gt Ar

bejde og en Læriimr kaa ant.-cs til s :.me
Ti paa ge ve Bstngel-er hos

Sinet Niels Jørgensen,
k/ 'rop pr. O teruP.

Gravenstener kjebes.
iravuwtfi'.cr beta!: s me-iEx r . fin«, itore

2 1 Øre pr. PL
Ottosen,

Te.f. 1274. Konger.sgade 31.Bona-Margarine,
extrafin Kv?diiet:' .aes edlid bi.iigst i

KHr.genhervs Hn.wi-forrétnir.g.

Prm« i)Gru»«>slk <»0 GI Kllot

Nortehavshyg haven under Les
fra direkte Damper þÿ ��C�H�I�O�H �
ug sæl en billlg-t at «xpedere
i'ru HLib.

Frugt fra Tb'arnplonil. , .

i .iauty tf frø. o iO Øre þÿ�l ��u�a�d�c�ti Vinde J O " ure il
a Ae 72 hos Chr. Krorb.

Lokgier ønskes.En jipt Sulisini
son kan bes .a Heste, k n faa Arbejde st:ax

o«r hele Vinteren bos- ed M. Hat se. . Rinr ;

bilg-

SokkerroBaffaid til Salg
a« af age p
RoehK-'.r.agn.

Mari>-Dlund j r. Oucnse.
Jacobsenþÿ ��.UivestpidjT , .

Skrt.iiusvf-i 8S. Si. Et lyst Lokale

1 V8vu &riUHtion
over jStadigt Arbejde.

Saalænse Vejret uilader M kan laaes vel
løsnet Arbejde ved Henvrnåtl-e paa

- r
er« anteobiigation.

C. Jonson,
0,1- n-. ri. \ <i i emmende Haandpant haver
af .<: d - d-r pni Itaadkoset her i Staden

Ti».;age« »ien IGde du.,
( . -middag Kl. 10, »

! vuDBaul >ion over e i len 6tø Pebr. d. A. af
r-ilieterm. Niels Mi-.mi Knudsen Ul Husejer p

Is Jørgensen, da if Odeose, ndstodt, . B |
M. inden L-r <i<;- ' »nt Herreders Ret læst t

Panteoblivation. ri«r 7UI Kr., med Sikkerhed
1.100 K : þÿ �Uatr. Nr. ba

a- badsUrup By. Skrmby Sogu.
Auktionsvilkaar <ee øvrige Salget vedrørende ,

Dokumenter ligge til Eftersyn her paa Kon-
(

Odense AukUoeskontor deu lsle Oktober .
1MJ6 __ .

Cltri .t.an Molor,
k»t

Kusken Vi ønskede Begge at va re paa
for Remen Dimitrievvitseh, for

ikk- at giv- liaui den ringi-st- Anledning
i il at komm n i -cl nogen 8|>ottende lk-

rkning. Da vi havde kjort omtrent
en halv Time, steg vi ud. I W v.u eod-
m. ik!..- 1.1. . r rigtig Ivst. Kusken gjord«

p: i a rksoin paa. at det var det Sted.
der var nævnt som vort Bestemmelwii-'

I rit var en flad Dal bag en lille Bakk
(,nr Sand

de
den dæk)

,m Sonum-ren kæm-
diii Overmagten. Nu
ii graa Sne. saa langt
g||. lave. sneda-kte

Stainnx r. nogne Buske og slanke, sted-
- i. in,- N aa I -t ra er. Lidt til Siden saa

, i, -r rn af en Tra hytt«. d«r maa-
,1.,- engang var bl.-v n opfort af en Jæger.

\aar n.aii stisl i denne Dal, var man
t. mm« lig godt bi skytU 1 mod Vind n.

Bakk.-n var akkurat boj nok til. at man

,kk- kunde se over den. og til at man
elv kunde aes fra den anden Side

,1 d-rt. 1 >-t var rigtig en Egn, der var
ri il rit til at afgjore - i adan et lille M'J-
I. va rende ud. n l vedkonimend. s Ind-

g Ei man 1 1 t tigge i
ril,. I, I.I.V. I I, ||«- fundet for til

, t mig <

ved Jord. , Ubå mind-d 500 Kv.-Alec
Gulvfl»0». ør :kes tii April eller før.

Ægfvrretnlngen
Overgade 43.

1 Btrskaksknk SmSI»S!
p.ge til co.. f nepijir, Ko' ke-, Stue-
oé tsvpip : r eges 1ste November.

Fpcx - d

PøtersfcH 4 Jensen,
Svendborg. 3

1 Fodermester kUS «;:
tenæka-lø og Malkemgtere aogee strax og t
Novbr r- ietV»ri-. --

- 6

adag-- paa Hnndernpgaard.

iblllso© Sbiei.
Pas þÿ�G ��-�r�n�c�i»f a - rin ForretnirRsevertagei-«

, - hilse: . i.. : mit kvrsnt- Møbellaee- i dv ce
Hu.lA til megrt mllige Prvtr Særlig frein
b<ves S »fs< r og Cbsistloogoer.

Poulsen.

P- sma uoks
Layerlbkale.

r l og
þÿ � Lager! .-.ate >

li; . K. ..'or, þÿ�e�v�e�n �tu.lt osaa Briik
t l ", ubrnf ma mer m m . ØBskea i, .tt fra Oktober Fiyt-.ecøg. Bil'et, -»rk. sfi . 2633«. nt

var ji g borte, og jeg kjort- nu v d min
Ferd ' I af Byen

1 IV-gynd. lseri var vi fuldsta ndig taiise.

>g senere talte vi kun om ligegyldige
Ting. Endelig gav Holm mig. efter en

genert Rommen . nogle Torholdsrcgler.
vmi han anbefalede mig at iagttag.-,
li . des j g skitkli . foi t fr. mhydi
s.a lidt s« .tu muligt af mit le geme for
Modstanderen at sigte efter: hvorledes
jeg med «I -ii højre Ann. hvormed jeg jo
skulde hold- Pistolen, skulde dække en
Del af Brystet, og hvorledes j.

- med et
fast Tag »kuld- hold. den v ristre Haand
mod Hp riet for at -I mp <k t høflig«
Banken, og hvad der va mere af den

i

aldrig i mit Liv havde havt nogen An Is.
om.

Ferdinand skyndede et Par Gange paa

af »ile Sierrelter.
gi ende I re C > -s njer 2D a 3f»

m .-i. almindelige datsk- og
sclske Co!:

T«';f 450

De þÿ�f�y�e�n ��k�r
Haif- «g Cokeaværker,

Havcec.

þÿ ��F�e�r�d�i�n�a�n�dHolm. der ganske vist sar.

hende igaar, mi-n. .-l
Hun afbrod mig: þÿ ��K�j�e�n�d�e�rDoktorer

hende da þÿ�? �
þÿ ��D�e�trjor han ikke. men hans Bosfcn-

þÿ ��l ��v�t�.en Beskrivelse!" sagde Kathinka
spottende < _ trak paa Skukk r n. þÿ ��B-

i og Din D kt< en þÿ �imm I Mr-
Ufle - 1 meg t . I hai Lyst, Rynker er

dog Rynker, de ligner altid hinand n

Jeg ni: ritte dog bed- vide. hvis hun var

lier. ikke? Og jeg siger Dig, hun er <v

.tredive Mil horte herfra, paa et Sted.

j hvor han fra it tilgittr.-ii.- Vinln 1. trr.g-
ter Isflagerne, der driver paa Havet, mens

I han lytter til Vmden, der pibi i Skor-
j stenen og til de tris! Sange. Sn -

i sttl : men paa ethvert andet St 1 er det

j bedre end lier. hvor mit Hjerte pin -
' Men hvorfor bekvmrer Du Dig om mig.
! dyrebare þÿ�M�a�n�d�? �Sorg hellere for Dig
selv. Tænk paa mig i Farens Stund, vi

i rolig og hav et hurtigt Blik! Gud var.

S med Dig þÿ�! �
i Hun rev sig los og stormede ned ad
Trappen, uden at jeg kunde indhente

, hende, og da jeg kom n-d i Gad« -døren.
'
var hendes Slæde allerede borte, og jeg

kvui
tn ster Byd-eng

ia P aia i Schotts K'æ:der,
Overg de 4.

Opretsmende Pianoforte
: i god S«and stiges biili.t

þÿ�I ��o�i�i�-�e�'�o�r�T�r�t1, 1ste 8-1 lilh.

saa kun de fygende Flokke af den lang-
1
og en taaget. blvgraa Morgendæmring

viiii? i i;. |. i'e Sn Jeg Ivttede : nier robede kun ringe Lyst til at blive til Dag.
kun <kn sædvanlige Larm. 'der oin Afte- ' D t var snart paa huj- Tid. og Holm
i, -Il ) il.des i Bv.-n, naaede mit Ore. j venter!, allerede for 1 »oren ml Nognen.

Kr eet rigtigt at skilles saaledes. maa- ! Jeg skyndt.- mig over <g ..mtavnede mm
ke for bestandigt?" spurgte jeg mig selv. 1 forbaused'- Brodre. som slet ikke kund... j.- folie o 'ope. at Sneflokkene smel- ! U-grilw. hvorfor j.-g saa tidligt paa Dagen
lede 7 mit Ubed« kk. 1' Haar. Da tog en I .>agde saa bj. it, ligt L. vvel i , u saa I« syn-
ija-rv Ha-uid fat i mig. trak mig ind liderlig Sindslævægelse. hor jeg hav.l
Varmen . ,g Holm skj.endte : þÿ ��S�edog. Tid t.l .ri I« -vare 1. r« - M-'g-u.aai

ng ! Imorgen er der atter
,n I;... og den it temmelig afgjørende
for Dig. Lad Du knn dem kjore hor;.
h r ikke vil blive i. r. og sorg i >u for Dig- iv. Det var jo ogsaa d n skjonne Frues
udtrykk lige Onske."

J - -_ fulgte med Holm. der fort«- mig til-
n t V ri se g saa ofti jeg vild

þÿ ��iat - _ N'og, j. gav ban sig til at skja ld-
nd -V' r Kvinderne, di r kon gjør En Mød

1 1 H:rtt. naar man mindst har Brug
for <! r. K,n Samtale vild- han slet ikk

_ g g. morgen akulde
vi jo tidligt op.

Sindslævægelsen "2 Fdinattelsen skaf-
t-ile u i g en dyb Sovn uden Dromrne.

banke haardt paa min I>or for at faa hul

\ i kket. Silen var endnu ikke stuaet op,

/Offejiet iijærii$fted
Boman af

Hani Hopfen,
ved Re.ifjentiein-Hanten.

..Over den torer ingen Vej : Sneen ud-
sk - ti.v. rt Sjfor. Hvad er ! 1 i", fo
et indfald af iriig þÿ�? �

..Du skal ikke være bekymret."
þÿ ��H�v�o�rvil Du þÿ�h�e�n�? �
..Til min Moder.'þÿ �

þÿ ��T�i�lWarwara !" spurgte- jeg forbauset
u der suste som en Hvirvelvind gjennen:
min Hjerne. Jeg kom i Tanker om F« r-

ndt mme efter !ian=
1 -kriv' Ise rnaatte det jo væ-re den gaml

, 1 rde truffet ig El
middags.

Jeg gjentog : þÿ ��T�i�lWarwai ?MenWar
v.n.a er jo h«-r i Hus«.-t'."

Kathinka lo: þÿ ��H�v�e�mhar fortalt Di«

(52)

drr MUM med Husmoderen vil h æip- ti
med all i en mindre Husholdning forefaldende
Arbej '>. kaa til iste Novbr. faa Plads hos en

Je.-nbaeassistentfamilie ved er fyensk Land
station Honorar give: eiler fordres ikke

Familiær Suiiing.
Bil.et, mrkt. ,G. Nr. þÿ�2�6�6�1 ��.bedes indlagt paa

A . konturer.

E : . . i
' . . h- Ist ældre, Barnepige

kan til 1ste November faa Piaes psa
Lindved pr H Dv,

tu i asis, urg Pin©
ved 20 Aars Alderen, helst Gaardmand- da ter.
kan tii þÿ ��s�t�eNov.mbsr f a n god Plad- vod
indvendig Gjernitn og Madlavning paa en
middels r Bondesaar i Sydvestfyen. Eget
Værelse og Len eft r Overenskom-t.

Biibt mrkt. -Nr. þÿ�2�6�4�5 ��.bedes indlag paa
Adressekont-rer.

Ejendommen, Bormegodo , er Ul Salg.
Man henvender sig til Glarmester Rasmussen,
Nørregade 87.

n n Sin aalw þÿ�P�e�H�» �AniPgi-r
'

t . -ii' m- i tn !flfr. Xr.
Tors þÿ�« ��t«jr den ny Ha»n i Jlldnrl-
i'art, li ori dr ves n god Bret«nr«»-
ftons Xirrli»x Kan laa- til Kjabn
,e sr rlig lienverdr1-« 1 1 Arvingernes
H . jn.a pligede,

Sagtørei IPiiilip ilaiiMen.
ftiddelfait.

,n rentabel Ejendom, beliggende pat et bø-
. det ft-, øg . O; , it r ' 1 2 Bunker
K tlexu g »ti Lej tighcdcr9 >r»ed «t ( þÿ�J ��l�å'

f ch 40tv, KvixAratai.ii, þÿ � Gmnn
: ? OøMfald at erholde tit Kji'h trax for en

s lid Kjøher þÿ ��H�1�1

' Til Klub" .t»:sVes e-i rib Villa eller lins. i
Ander- j .,Uer ,.Jfnfor Bygrærnø-i-. Pus ikke over 6010

r ton I m ndbeti li - þÿ�s�- ��-�a�x�.
j Mille!, rutit -Nr 2TFV. bedøs . pi >

i \dressek ntoreL

i I Vc-- - ;c 31 þÿ�k �i fraOkt i»c> Mas
! f:1 ae..s stor þÿ�B�u �.k med Llbrreiide Ltgrr

og Beboi e til L nt i Beg
i by:.nic£tn Lf.k,.!»r i tl Værksted t.'

ises at
H. Chrlstopifrrs; li

Vestergade 28

Æb?3Pe
Sto e udsøgte Cox ponton a Æbler

rikovly, St. Hans Landaogr
Et å to ly-:e -kaler eneke? il leurr.'_ . v. . ' - ; u ell i ;

paa skkerkogsriet i koanasodi Nørrc-gaue, VføWj llr ong rs i
! Bi.!.-t. trrkt. »Nr. 2669«, bedes indlag

paa Adressckt-ntoret

:r til Seig f >r 12 Kror
gasrd pr. Marsiev.

Saii! er
R '-uideru-rj-


