
F t« u T a n m n r t. 

Jcsttokirkrii i Bau-m :-.-. « 

sptl As Nu Hin. H. ? i. scs .:!, di : :»-J 

Viel nf chlianssi LE! k- zs in kwk kin 

IIVOJCOUUIT.1. 

Reutcforlpojklfc. Jtmwi«u1i.::1k.s» 

sollecr km tun Kot-lu- stsxskmno us 

Vckkslcr og Jlkcnts u- lirsiimn umd li.mnd« 

sum-! Pant M II iku ·131·.·»«cut. 

CtRkvowcrdmma i Humm- 
Icksp J Tncikmgsz anubdakkci unu- 

tede en Onsar m JIkcvolchIIud mod Un 
Kittreftr, der oilde sont-we hsmx, og der- 

tftct to Sknd nmb sig Mo. Man nn: 

Lager, nt chgc kmmc addres, omcndi 

stjput Pigeng Bank cre tennncligc alt-sor- 

lügen 
Iouemænqvcnicveuie. sen 

Im tileudcbmgtc LPtaslling af Mand- 

tulglincmc unser jfotgc »Im Sttd.«, at 

Bykn nu hat Ost-»HuUndlnmgne, huilsct 
give-r m Tilocrkot as 721 Jud-stock da 

Judbyxmcmnmllct isjor ued sammc Tib 
var :m,1-«). Lin-aller as beboedc Wen- 
domme var ifjor »gut«-, mai- ck dct -.-,- 
701, altian cu Tilmrkgt as H. 

Indus BLAkapr — Un nng 
dansk Mand, Dann-san af Pastxt J. C. 

Schmidt i Horietks, Or. staldMüUer, 
et efter en Konkurrcnce blevcu udnævnt 
til Professor i Historie og Mathematik 
pedKollegietiPunah i engelskzorindiem 
ikke langt fra Vombay. Den nye indiske 
Professor er, ifplge».Hors· Av.« udgaaet 
fta Univeksitetct i Cambridge og tun Z- 

Uar sammel. 

QimqöfsäHÄLFTE-War hoc 
cldrig havt nogen Kirsc, og Jndvannen 
ne hat nmatte benytke den l Mit bot-te 

liggende Logsicb FUer Nu hin- Vyen, 
isplge ,,Jyllpst.«, vcl famst en Singe- 
Kirke, idet et fothcnvcrrcudc Kommt-ga- 
sm er iudrettet til at holde Oucdsztjencstc 
i; men dettc Lokulc er Inildcst talt uhyg- 
geligt, og der akbcjch dersor stcrrkt paa 
at reife en Kapital, san at Byen kundc 

faa en virkelig stät-hu 

Iædeclandets Fortvatu Obern 

Sonnnerfcldt og Llsristlojtnnnt Meyer 
ere i Sondagg ncttdtc tillntgc fm Ung- 
lattd, book de pnn Sclvbeskatningctth 
Vegnc hanc tnodtnqct de to Mitmillenscs 
Mann-, sont Forwtninggndvnlget havde 
bestilt hoel Cennnel E ico. i Shcfsield 
M Opstilling pan Waadehoifortet. 

Taaknenc befandteg ved Brauen i 

fuldtnd kontroktnnrgsig Stand og cre 

sllerede paa Vejen til Tantnarh 

,,Ravnen«tonsiikeret. Detaf 
det socialistifke Parti i ttjobcnhavn nd- 
givne humorististe llgcblad »Was-um« 
indeholdt i sit Nummer den Tde Not-br. 
et Portmt, under hvilkct stod Navnet 

»Mir-J- Oftcdal« og tned fmaa Vogt-lauen 
iijknet Otdenc »TaniMOt-lng«. Bil- 
ledct var en Gjengivelsc ktf en liekjendt 
dansk Politikekiz AnsigtsztmsL 

Ved Middtig«3tid blcv ifolgc »Vers- 
Tid.« de endnn usolgtc tfksemplnrcr ni 
Bladet konsitkeredc nf Politik-t. Eiter 
Konfiskationen folget Tilttilc og Dom. 

Smaånyhcdet. — Judiiddcsttc 
Jenseit og Hatten af Tingernp fejtcde 
den 12tc Iwva bete-J Dmnmntbtyllup 

ssssmder stiegen Deltagelie.—J RindSogn 
ved Herning er en nyttirte tagen inng 
for nogle Dage sidcn. — Arbejdet paa 
den nye Kirke i Gludftid stkider starkt 
fremad. — Pastor Hausen i Jdettrnp sik 
if. »Bestloll. Av.« forleden overrakt et 

kostbart Gnlduhr ined tijtede fka hans 
tidligere Menighedek i Grashave-Glos- 
lande. — Jene Kodal i Furteby fejeede 
if. »Vendf. Tid.« d. s. Novbt. sin loo- 

aakig Fsdielsdag. — Karten C. FJZam 
sen, der under et Slagsnmal i Hillewd 
drehte en qndeu Karl Ined et Kniostik, 
hat faaet sinDoin, der lyder paa stAakS 
Tugthusarbejde. 

Reiten Ameritauie. Wettstre- 
bladene »Lenwig FolceblaM og ,,Letnvig 
Dagblad« udfcegte i dcnne Tid en af de 

Kompe, der des vierte itke er saa nat- 

tnindelige, selv tnellein Brodes Jutet 
er dem helligt. De kritisere hinandeno 
Reduktionskontorer, og naar Redaktm 
kerne ikte have undet at skjældc hitmndcn 
ud for kritiiere de del-es Dionen-. Sau- 
ledes siger den Ene: ,,—«th hun mitten-r 
over ntit Nava, at ynn spillcdc Demut 
ped Afhotdsfesten og tunc-de floue Wutg- 
heder vm cninBygni119, ja,dct faar gan, 
sdtn det tan. Hatt et« jo ct ungtMeunc- 
sie, hoc-n Kandheden stiller i Its-knien 
Men naar hon bliver sna nirgvis, at han 
Drangek ind paa Inin alones Este-merken 
san stal han bottvifes fanledes, at det 
san viere forstaaeligt for hain selv og det 

hele Publikum. Jdet han bruger Pan- 
flsjten til at bleefe i Moderationsbladet 
om vote stsvede Vindner (Glugger), faa 
kranker han min Hufttu, og dette vil 
ikke dlive malt. Privatlivet hat hau 
ikke va til at kranke. Stuttelig end-tu 
stoe det Spsegsmaah Stammes hqn 
II flkep 

chcuve hegt-noch Lsuspx us 
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Haus« ;:.-«’ u.1’!«1:i-.«X Nu i Voll-azng- («’ 

Kruucksinhxci :(. i .’«.’k"k:::s.hxs:s Pcmjst 
.Uc(l!t"s«!k ZML skl RUNDlequ PDLL DIE-U 
tun ( Avle »Ist-vom Appo krumm-«ka 
inult. 

Oluf Ryc er sodl den lu. Rom-m- 
«bu· l?2«.j. Hunbredmntidngcst sm· du«-:- 
FWHH u, mtocr,,J1)llanbpnstm«, ansaa 
den lu. November Imite Amt Mundt 
and« I« Bat-sow-) kfoktællmgcr af Firme- 
Ianoktcs Historie- cr Rycgpspdfclstmr mig- 
tig angimst til 1791, dg sont-Folge dcrns 
er Hcltrnsz Hundrcdnatgdag flerc »Im-er 
blendet minder t Maudagsz altscm ct Am- 

for tidligt. 

Danfce dpve i Rio Jancitsh 
Jnijtzcnior Hang Himer af Ort-use isg 

han«-, Haftrm Y. Scham-month er brgge I 

-Bcgyndelfen of Sisptemch mcd ktm l: 

Eimer-J Mkllcmkum dodr i Rto somit-o 
af gut Feder. Hin Hunan Ver tun-Po- 

;lytekuiker, artnsjocde vcd Itloakanlikg i 

IBuenosJ Amm, du Revolutioneu ubbrod 

»du-, mcn reiste san til D)cioJan-:iro, hou- 

Ihon og hangHustru blcv angrebnc us den 

Fgule Felsen 
I Mdsfqlp. Sprogmanden Prof. 
’H. V. Rasmugseu er efter faa Dach 
Sygdom afgaaet ved Dpdm i en Aldek 

of lidk over 70 Aar. Den ofdode, der 

jvar cn ufHovedstadens mest kjendte Dunst- 
slctrere, bcgyndte som Adjunkt oed Mem-- 

Ipolitnnfkolem meu oak derpaa en halo 
lSues Aar Pmst i Halt oed Hadekslcv. 
Eiter at nagte blevet fordrevett Ism, 
optog hau i Kjøbenhavn sin pædngogiste 
Ungdomsvirksomhed og com baade som 
Daniklcrrer i forikjellige Pige-Jnftituter, 
s. Ets. Fkoken Juchhe-, og somMedlem 
af Misomengkommtgfiouen oed Meter- 

og LærerindnEksamen til at fpille en 

fremragende Rolle. J Anledning uf 
hatt-J Tode Fodselskidag samlech Bein-er 

og Eleucr med hum til en Fest puu Sky- 
bebaut-m 

Paafaueztdehmnde. JOH- 
dagcs nedbmsndte Zins-muss Ilndcrfensss 
Gnard i «7ki«tittgde pcm Mit. M Fol, Z 

Kahn-, : Initi, Jndboet og Log-onst 
bt«a-ttdte. Des-lfamntenbyggedeBindingS: 
værkgbygninger var brandforsikrede i den 

almindelige Brandfokfikring for 19,000 
Kronen En Hemtenaarig chnestedreng, 
der fortscrtlig haode stnkket Jtd ist-»ge- 
halmen i Kctrlekntttret, er stimme Dag 
bleven ai«resteret. 

J Onsdagg nedbrændte endvidere 
Rasmng PedersenS Bolssted i Gerne- 
levlnnde part seyn, medens Beboerne sm- 

fi«nom«ciide. Dei nieste Jndbo teddcdeg, 
men :: Nrife og en Fiederoogn bmndth 

Jlden, der opkoni Waden, tnenes nt were 

pll"!«(ll. 

Landstiugct i Kiøhcnhavn 
fothnndlede i Tirgdagg om Oprettclsen i 

Jiortesscnllnnd ai et Esmtsfeminarium 
for Kommst-. 

T e tuende gejstligeMedlentnter,Provst 
Vjckkc og Bissen St:)l)1-, var Osdvedtin 
lerne til Fisotdel for en saadan Annal. 
De lwldt pa« at komme Befolktiingeng 
Trnng ttl lindermcsningi Mode og paa 
Jivinderneg fottiitiltge Sickerhed til Lie- 

rergjei«tiing, scrrlig for Einaabortk zor- 
ttemmelig ai Vierte betonedes det, hum- 
ledes Danmark staat tilbagc i HenIeende 
til Stntgundervigning for· vordende Lee- 
reriiidcr, thi man er i andreLandelængst 
kommen videte fretn paa dette Damm- 
de. Ligefomseiten-KaltustninistetGoos 
sotfvarede Biene sig tnod at ville for- 
tmdije private Undetvisningsanstalter; 
Stufen durde imidlettid tteede supple- 
kende til og navnlig yde Hjcelp ved atby- 
de Eleveene Ophold i Undewisinngsti- 
den. 

Medeas S. Jenseit vilde foretmkke 
slprre Statsundekstpttelfe til Privat-An- 
staltek —- hvilken Tanke i og for sig til- 
traadteg as Mitiisleren — indtog Th. 
Nielfen et Mellemstandpunkt, hoorfta 
hatt reiste adskillige dog ikke endeligesnw 
venditiger. 

Sagen settdteg til lldvnlg. 

l En as Hovcvstadens Pragts 
Ebyquingcr et« nn halot inldendt, nein- 

ilig den store dobbelte Bygning paci non- 

igenz Ni)toi«o, hvor det note nordijke Te- 
PLegrafselikab og Privatbanken skal have 

detesz l«okaler, og sont tiloejebringes ved 

Otnbygning of to irldre Ejendonittte. 
Henned hat man iom bekjendt maattet 

iitdrette sig sanledes, at man forstopfskte 
den ene Halt-del as Bygningen og derpaa 
den anden hvokester de formemlig i 1893 

vil fremftaa fom et fcnnlet Kotttpleks. 
Privatdanken vil nu faa sitHjem i Stut- 
etqgen i den allerede opferte hnlve Eim- 
dom. Pan lste Salidenne vil Sloke 
Nordistes Pmsident faa sine Kometen 
Pan 2den Sol skql dette Selskabs Di- 
rektsk bo; Idje Sol er udleiet til Pri- 
vatdolig, og eadelig ertelegrssselfkabets 
stm mekauiste Vakksied andre-It psa en 

Hde Sal, sum ikke fees fes Ton-et, men 
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winken-» Jss .i F :. -.- ". s.: til lifics 

ins-g Ji «.i List-si« :s :i?l--;k«t; i Abs-.- 
Ring-: vi-. Li--i:t«ii««::iz1k:.i List-must i«i.i 

iiii Beihi. Änusiicii ii Styx-nutzen im- 

siiiict nie-S iii Liioiicciiiiippci Mitten og 
iiied iiiiiiksir Ztisiidrtimiiioiici piiii Dc i 

Ylttikeii Mir-ihr Viehe-italisi-. 

Idet vansiezolketing soicioges 
i Toman insdjc Behuiidliiig iif Loviois 

sliigct oiii Zinigtiitkiid iiiÄsoltcliojikolcn 
»Du-Hufen iiiibciiileoc isii ;l(«"«iidiiiig, ink- 

chiitlig gaiieiidks iiO piiii at leite iiiiiidie 

Skolcr Abgang iil Tiliiiich thizcr 
niibefiilede eii ;llc«iidi-iiig oiii, at Amtsz- 

imcidciuy ikke Iliiiioitolmiuoeiic, ikiilde 

soweit- Tililiiddeiic. L’ii.isi·i-ii var ciiig 
iiied BeiiiiiciH lHn Oiiilcne Foistiiget 
Isiiaiissi ocdtiigci EfteklldtalelseranoiiH 
lBiii·1,Bei·g og Kiiltiicsiiiiiiistereii, til-i no- 

iediy at Beriitsciig 2l5«iidi«iiig gis i dcii 

Trigtiqe :icetiiiiig, oedtoch Bri«iitieii-.i;ll5·ii- 

idiiiii giorfliig. Ozclikcrs L(5«iidi·iiigsioi-: 
Hlag foi«kaftedes. («.»5 stemte Ja, 45 

Alci, III var from-tende, ogäz stciiitc ists-) 
Lovforslagct vedtoges og gnar iiii til 

Landstiiiget. 
; Eiidvidere foretoges forste Behaiidliiig 
Taf Lovforflaget mit Afhikndelse og Ub- 

lstykiiiiig iimefiegaardsjorder. R.Claiis- 
;sen iiiibefalede »Im-flogen Kiiltucsiiiiiiis 

steten: Selv oiii iiiuii tun fliitte sig til 

Gkiiiidmiikeii, iima der bog ikr fortlellige 
Fokiiiibtiiiger izokslaget. Skalzorholdet 
regiileres udeiifor den aliiiiiidcligerfte- 
lpiiiiiiigsloo,iiiaaLovgiviiiiigsmogteii spr- 
ge for,uthsteciiibederne ikke lideSkade. 
Scharliiig: Man bot ikke lose socialokm 
iioiiiiilc Sporgcsiiiaat, bewiende hclc 
Saiiiiiuidct, paa en eiikel« Stauds Be- 

kostiiiiig. Ofret bot ifke paalirgch Pur- 
stcriie iileiie. Zskiil Udsiijkiiiiig cii Priv- 
stegaiirdsjorder ske, iiiiiaPicksteeiiibcdcriic 
have fiild Eistatiiiiig. J. Scaveiiiiis 
kiiiide til Orts fluite sig til For-singend 
Taiike; haii aiikede over, iit der ikke 

faiidtes ucrriiiere Besteiiiiiielfcr oin, hoc-in 
der skiilde have List-den Pmssteembedm 
iie iiiaiitte ikke lideTab. .J.Hage: Store 

Udftykiiiiiger gaviie ikke aliid dein, man 

vil hjælpc. Man bør forst og freiiiniesl 
spotge de koniiiiiinale Raub, oiii der er 

Traiig til Udstykiiing. Bojfen fotsva- 
rede Lovforflaget. Efter Udtalelser as 
Koksgaard, Vierte, Clausseii ogKultus- 
iiiiiiisteren vedtoges Sage-its Osergaiig 
til .- Behaiidliiig og dens Heiivisiiiiig 
til et Udvalg paa 15 Medlemiiicr. 

Arbeit-et paa Frihavnem 
Oxntrcnt EZUUU Knbikfnvne Fyld vil der 

medgna tiletandfættelsen as den den ts. 

f. M. gjennembrndte Derinxting. Der- 

af er inbtil Taro knn de 10()UKnls-iffnv-· 
ne tilvejebragt, san der er lnngt kilbage 
endnu, for Skaden bliocr udbedret. 

Tonnnemrbejdet ved Jstandsaettelsenl 
af den gjenktembrndte anndgchg hur- 
ukrret megck hemmte-! nf der nornkfnlde 
Vejr i Zlntningen af Oktober, nien 

dette Tit-beide forventeg dog afflnttet i 
denne Uge. 

Fyldningen og Lnkningen nf Gjetu 
nemfejlingen iLangeliniedcemningen vil 

sprst kunne foremgeg til allersidst. Sonn 
meddelt skal nenilig sprst Uddybninggmm 
stinerne passen ud ad Aabningen efter 
endtOpfylduing of den ostligeDmnning. 
Der vtl altfaa her yderligete medgaa ca. 

3 Uger, inden der tan tageg fat paa Ub- 

pumpuingen af Bassinet —- antagclig 
ved Udgangen of denne Manned. 

Samtidig arbejdes der paa Anleeget af 
Fangedæmningerne ontkring det verbli- 

ge Bassia, der skal tsrlcegges. De her 
anbkagte Spundsvagge (Bolvcerker af 
Tømmer) er reift i en indbyrbes Afstand 
of LJO Fed, og Melleintummetmellecn de 

farbige Vægge er allerede titdels fyldt 
med Jord. Den ostligejFangedæmning, 
der ligcsom de sysligc Deemninger tun 

bestaak af en enkelt Spnndgvceg need 

Jordfyld paa den indvendigeSide, mang- 
ler derimod endnu betydetigti bereitsqu 
fokelse. l 

slcamningen us det Boten-erk, der Ied; 
tnodJndmthden skal indiattczrihavncs 
bassinetg ca. Juno zod mngexslnnkggtnoq 
le, er ligeledeg forsinket en Tel oed det« 

nrolige Ven. j 
Tit den Bolgebcyder, der imod Nord-I 

oft skal beskytte Jndsejlingen til Frihavss 
nen, anvendes der store, stobte Beton- 
blokke, der har en Hpjde og Bredde af 
10 Fod og en Lcengde af s Fod og som 
hver vejer ca. 72,000 Print-. Der er 

ved Hjælp af Havnevæsenets store flydew 
be Dampkran ubfat 26 faadanne Blpkke, 
hvorved er fuldfsrt en Langde as ca. 

210 Fed. De items paa en Fundament 
of Nullesten, san at Blockene faar bei-es 
Overkant i daglig Bande. Qvenpaa 
denne Betonbslgebeydek stal der etwai- 
deee anhringes en 6 Ich th Mut Steh- 
ninsen of Betenhlokkene sisdee Steh 

s; st. te sc.ilii!si.:-11s»ti -J
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bestimmte-L Te tntpte Sceinetnssee 
loiieo nei· ncd .ijelp ni en diran nd of! 
Prnnnnene oq np pnn snma Zenit-une- 
vogne, imn pnn et Mit Tonnnekstilladg 
sorer dem lieu over Lplagsbnnkerne, 

thot de tmnniecs. 

Os- 

JFra Sonderiylland. 
7 Stiin Len. J Mandags blev der i« 
« 

Nierheden nf Lerifov findt en Stett-rn, 
der nnmlte TM Meter im den ene Vin- 

gespidg til rsen nndcn 

Prænneret cl. Dei paa Flengborg 
(tk«spoitb11)qqeti fabriketcde Ol »Man- 

kebtng« hat« pnn en Udstilling i Brenten 
i Sommer fnaet Ane1kjendclsesdiplotn. 
! Telefonvæjen. zra I. December vil 

zder bline Telefontilslntning fta Egern- 
E forve over Flensbotg og Kiel til Lyb- 
sborg, Nenmünster, Hambdrg tncd For- 

stæde og Nabobyer samt Elkhorn. 
Forsnodet Mord. J Ftedngs fand- 

teg i Klngtis Skov nokd for Flensborg 
Liget as en Skmddersvend Vilheltn 
thrbier im Wismar i Meclenborg, 
der i den fenere Tid hat oæret iArbejde 
hoc-« Strahdenneiter Fritz Carstens i 

Flcngborg (Storgode 50). Liget hnvde 
et Skndsemk i Brystet, og otnkritthon1- 
tnelsingeren paa des-. eneHaandfad der en 

Regie, hvilket tydek paa, at der hnr fun- 
det en stcnnp Steh. Et Stykke der im 
laa en nfskudt Pistol. 

» Stihrbier vnr forlovet med en Pige 
« 

Thosnsen pan Kobberinøllen hveni, han i 

Qnsdngs hnode behagt- Ter fortælles, 
at han efter et Befog hos hende en sofe- 
gaaende Ongdag havde fortalt, at det 
fotekotn hinn, at der bog et Trce stod en 

Karl pnn Lnr ester her-; men der varda 

konnnet en Vogn, og der skete san ikke 

noget. Man tnener, at der alt da hat 
vceret pantcenkt Ooerfald, og at det er 

dette sont kotn til Udforelfc sidsteOnSdag 
Ascesi. 

Suhrbier var i Onsdags gaaet fra 
Flensbokg Klokken iJJz oin Eftermidda- 
gen, og hon forlod sin chereste paa Kob- 
bernmllen ocn AftenenKlokken Mk- Paa 
Hjetnvejen hat han forladt Landevejen 
for at komme hjetn adStien muss-Stran- 
den forbi OstetspbadeL HansLig fa! id- 
tes iSkoven inelletnLandevejen ogStran- 
den. 

Fra Norglx 

Stortingsvalgcne i Roma 
As de IH Valg til Stortinget er man 

nu færdig med de W. Der er valgt 26 

af Hain-, ZU radikale og 14 moderate 

Storkinggnnend 
Vjornsticrnc Bjornson hat for 

Nigszadooknten i Norge anmeldt Zugs- 
oulceggelfe mod de nvtske Aoiser »Mot- 
geubladet« og»Bestland«:-posten« og agter 
fremdeleg nt anlægge Sag mod »Aften- 
posten« for digse Bladeci utilbørlige og 
ckrekkænkende Bessyldninger ituod hom 
(Landsfon-keder, beoidleaudsformdet) i 

Anledning af hai.sYtriIIger otneuHavns 
Afstaaelse til Russland 

Oft-hab »Verdens Gang-« krcever 
i en Artikel retslig Underspgelse af Of- 
tedalsÄlffæreIk Bladet skrivet, at ,,det 
ingenlunde er opquret, hvorvidt Offe- 
dals Fothold er af den Art, at det er 

ftmfbart. Heller ikke, hvokvidt hans 
Medvideke, Medskyldige og mulige Med- 
hjælpete hat gjort sig siyldige til Straf. 
Men dette er Ting, som den almindelige 
Retssplelfe man fortange undersøgt. 
Retfærdigheden treuer, at de mutige 
Forbrydere bliver behandlet efter Lov og 
Ret sont andre. 

Der er Statens Pligt at gribe ind, 
hvor de »kirkelige« maattc fvigte. De 
sidste Meddelelser sm Stavanger tyder 
paa, at Oftedalg Forlwld er meget mere 

grauerende, end de forste Efterketuiugerl 
gutlenledning til tro. .,C«Wiv i31)nd«,«3 
i ,,nfs·kyelig Synd«, saaledes beteguech 
Oftedalci got-hold. Hur et helt Lief 
llsckdelighed kuuuet l·kjule«:i, saa hat Of-I 
tedal absolut mnatte have lige san listige; 
sont tausc Medoidere og älJledhjeelpete.l 
Hvem er disse? Er det Præster, Vieren-, « 

Lvrighcdspeksoners Alene at bringei 
dette paa det rene er af hojeste Interesser 
for Samsundet·« 

kam. Keistiansiand, lszde Nov. 
Fleke Fort-fee er indkommet hektil for 
Stormem Et sinsk Skoitnertstib hat 
mistet Klyverbommen. Dampskibe be- 
ketter, at der flyder meget Vcaggods 
udenfor Rassen Postekue er forsinket. 
Mandat, IsdeNdvhn — Jgaae ög idsg 
hat her refet en ualsnindelis stattsam-h 
4 vestgaaende Dampstibe llsgee veirfaste 

Lv 

i Vivnssiu Mens Essisp n inhkmnth 
dein-.- mccs sE Tasc. Un klägstsk trcnmmsk 

Sko«kxicrk, «-.«:-nmnkiq ,,tcm«olinc« us 

:)cign, er ernt ich ,,:"«r!·o"1«:m(. Man 

smng im, ;u Mundskabet er mitkom- 

met. 

:':llcfand, lszdr Novan — Eflcr dek: 

okk.magtige Storm med oprort Hin-, 
der hat mit-H de sidste Tage-, vil der 
nok des-um« sporng flere Ulykker sra 
Spen. Jgaar er her ndcnfor fundct et 

Agtetspril og endet Pomsinwndet; meu 

nogcn Qplysning, hvorfm de hidrorer, 
foreligger ikke. Et tysk Skib, der i det 

voldfomme Bejr hat sanet adfkilligSka- 
de, er idag indkonnnet hertil· 

Lars Oftedal. 
Eiter » Tideng dumm« 

Parnell er dod! Ten osscntlige Mc- 

ning i England aa Linken i Hzil nd han- 
de dankt inult, sordi hatt stod i et erotisk 
Forhold til en anden Mande. sinnen Nu 
er en Antiparnellit natgt 1 han-) dereny 
og derincd har de irske Vatgere stadsasstet 
Donnnen over der-es begavcde, encrgiite 
Fern-. Folket har ikke fnnnet tilgioe 
Parnell en Soaghed, sotn det sinder sig i 

hosz en Pring as Rates-. Tet fordre-r 
af sin »nkronede Kotige« de Inder, sont 
det ikce tpr vente has den lootige Tron- 
aroing. Den politiske Forer skalvtere et 

Hoved højere end alt Folket, ogsaa paa 
det Oniraade. 

Et tignende Krav stiller vor Tid ogsaa 
tit den, der vil forkynde Religion ogMo- 
rat for andre. Fra et teologisk Sims- 
punkt vil der ikke kunnc indvendes noget 
tnod, at en syndig Mand forkynder Kir- 
kenci Leere og Kirkens Straf. Saaledes 
har den katolske Feirke praktiseret, og de 

lntherske Statskirker kont ved den ensidi- 
ge Handelt af den rette Leere hurtig ind i 

santnte Spor- 
Med ubojelig Konsekvens hat« den ka- 

tolskc stirke gjenneinfort det Princip, at 

seit-ten er nfejlbar, dens N dskaber stro- 

belige, og den er end ikke veget tilbagc 
for at erkleere Paoen for usejlbar, trodci 
alle de Uhyrligl)eder, Historien ned at 

forttelle otn Parier. Personen er her’ 
slaaet i to Stykkctx der er nafhtrngigeaf 
hinnnden, den nsejlbare Etnbedstnand og 
det s«ki«abelige, syndefnlde Meinteske. 
Naar kun dette Menneske bekjender Kir- 
kens Tro, da er alt godt. Dette er det 
ene fornadne, eg tnaa freiittviiigeg, otn 

saa ital være tned Magt. Kirken rati- 

sager ikte Hierter og Nyrer og strasser 
ikke saa haardt, sont den Ærlighed, der 
ikke gjsr en Raverkule af sit Vierte, inen 

vedkjender sig sine TvivL Begrebeth)k- 
leri er her ganske nudviklet. J Praksis 
fordres knn den ndvortes Jagttagelse as 
de ktrkelige Former, og Aflad give-Z, til 
Dels endog mod Betaling i Penge, ikke 
alene for begaacde Synder inen ogsaa 
for fretntidige. 

Protestantigcnen er Neaktionen heri- 
niod og krtroer personlig Sandhed, En- 
hed inellem Tanke og Bekjendelse. 

Min Mund og niit Hjerte 
de gjotde en Pagt: 
It sxrnd og i Linerte 
ai at der-ec- Magt 
hinanden at folge 
og aldiig fordølge, 
hvad i dein er levende lagt. 

Men Itlcritatistnen har endnn dybe 
Nødder i Befolkningen. Endnn er Re- 
forinationen langtfra fnldbyrdet. Lars 
Oftedals Skrifteinaal er et sprgeligt 
Bevis herpaa. Naar den snn beregnen- 
de Prcest, da hans Udskejelser var bleven 
Biskoppen foredragt, ogdennehavde krie- 
vet en Fortlaring, har valgt at staa ,,aa- 
benbar Strifte«, saa er det uden Tvivl, 
fordi han med sit nøje Kjendstab til de 
norske Pietister har ment, at det vilde 
gjøre sig has dein. Og man skal aldeles 
ikke forsvcerge, at han hat regnet rigtigt. 
Denne Vegivenhed kan nieget godt blive 
Udgangspunktet for en religiøs Be- 
vægelse as endnu stræsigereRettiiitg, hvori 
Lars Qstedal en Dag kan dritte op soin 
en Augustin. 

For os andre er det OstedalsskeSkiis- 
teinaal Vetterstyggeligheden sra de heili- 
ge Steder. Vor Tro paa Skriiteniam 
lets Oprigtighed rotkes ned seer dette, 
da det ikke berprer det for oH otesentlige: 
Synden inod Rande-L Bi ser ikke Of- 
tedalsz store Brode i en euer anden be- 
gaaet Shnd, nien i hans lpgnagtige Vec- 
sen. Tenne Monds aandelige Ukyskhed 
oprorei oa inere end hang legeinlige. Vi 
afoiier dette Optrin sont et Bondefange- 
ri, der ikke kan sknsfe os og ikte skjuler 
sin Overfladiskhed ved sine bibeltunge 
Vendinger. Vi kan ikke forstaa, at en 

Præst kan tordnc Fotk ned i Helvede soc 
lignende Ting, sokn han secv dedriver i 
det skiulte, uden at stentple sig selv sont 
en Hykler, og hvorfor stulde ikke Stut- 
ningstabteauet viere Kamedien lig. 

Naar dette ee sagt, stal det ogsaa si- 
ges, hvor smerteligt det hae deksrt es. 
Vi san hoerken dele ellee forstaa den Ju- 
bel, sont fra enkelte Sidee hat cydt. En 
iaadan Mund stadee meee end hundeede 
flette Besee. En saadan Katastroie 
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thtcr vit UI x IOIL k«!j;-«j;s 
n:s1 Oklixi Kuntxtkh -.s 

hob-i i-.1-:)lx««’11;«tun-« us 

has hoxx Widi JL.;«-11tc1. oh-» 
du Duix ritt-« Um Tun sum 
lcr lmr Ekkixim U til-i -.;-Is«s 

pjspls III k’·’ txt-J sc HENin 
sHHikc1f11!k’,:’TZ’«.1!"thI:.IU 
hond alle de :’«J:«.:«:-I"s1« V Biisxis ck 

monscs n: fu«-: :k.«:s.k-.-»sk 
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umij Uhu-tu 1 Trich ;Ic".1!wd» TH. 
tilftriw T!«. P. Rahmen, llx Z i««« 

lec Nlnsxaxw Fromm-im scsjlumsp 
tct i m unten Zwist-. 

HvilfensömhelstArtikeL som tm 
sig under en Zwang Konkumuie 
Eftcrligning og saa falng nimm 
hvekt Aar, ma a have en egen anz 
sic. Dobbills Elcckkic Simp, spm 
lavet sprste Gang i1869, et netopcn 
Artikel. De, som bruger deuhmk 
(og deres Navn er Legion) soam 
Tojet og Kraftcrne og ladrr Zck 
udføre Arbeit-et Alt, hindu: k---. 
til dens Noc-, blegncr lw Umk- 
menlignet nted den Historie, km i 
kun form-Ue one sin Uns-Ohr Ihn-»so 
icoulikch deksom bit » --.L17,:1j1n!; 
den ki:«’."1s:sc. SI·.":-:E1!!Ns«xs:rc. 

k« Folspjz .’«i :--..’:-. .).’.«.. 

NR TH« give-»J- 1nmsis«s·s::«?9« 
»-«- -;f strknitks 5—(1«1n-1-, 1 um«-. sT 

« -1 nxzxsn skmllc spikksstx c-. 

«-ss.«. ein-sie urt.-";1«.!le, alle »M.1·1«.:« 
»N« f«·1sh-« Dkx Nichtr-«!"-Z.1«ukr:« us 
·'·- ·c«’((-1Husic:;1t«t". ENH rftrrs 
Äska Elektrlckej ff lik n: ssi-1:;Ys.nmc1 
Lust-f Tucsls sk: -.s".:s- 
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Idlk. A. 0"’l-28·. 

Electricitetcns neun-c- 
dcndc Kraft. 

Tctte Raucrclcmcmo sammdtsxnci 
cnvc vagritvm pim alt-— muntre L. 

man uvctiskvife cum-u- om Ic- ; 

spotcaiormde i dcnnc Opf-«I--.:..s. 
Tag out-ach ums Arn-stu- UT 

tm samt mu- Mankicr as nsnick 

dem-c Aar-ist« spm tun .-.--««- smx emsig-»F 

mmr den micr i site 1s.!«:«k:m---:i«»« Pack 

spm i ct Liclslit tun Nemaka Wams Ws 

Eicudoim dein-c Amft Ism« uu onnaan 

bpic fis for Viduestmbm oq H« Husch 

Beflnq pack i den ltdcnzsc Wir-Indiensko 
teteofCU Provemc mcv at nmscndc Ew« 

tin-tm pim en fcmlnm Mund-» at PMMI 

kunve more under Jndslndktic of M TM 

vg mild Strom, var tsaadc vauitch 

taugt-arme Ein-»Im kutschte on vog 

Dr. A. CWEN 
at vom-de vet Bein-, fom nat matt W 

mev Stumm Den tun-sie Sein-, fsm nog 

stand hat vmweh var da Dr. kwm M 

still-de sit Bette med merk end to Memvd 
Dei er touinnctet fand-us, at km arm-nd 
ket i fiq alle he For-dele, Tom de Bank-ist tm 

livilke Lasset-ne bemme vcd Venandtinem 
sine Vatikan-t- Vcltet er ors sei UM m 

findt-is Rande, at man tun tin-te Imqu 

knien man gaar til Art-eine tun-i IMM- 

man er fmdig uudcr dcto nklbrsvkudc ZU 

Inhctfr. 
Alle de Brei-·- og Ieftimonict com usan 

de qsirnkteo i Aviierne etc fta vix-that VW 

knien-, iom i Gukve over siu Octvnsvctikm 
tatncmmctighed u o v s o t v r « indian 
Iammr. Samt-me Vmse tmgcr m Wien 

vaa mit Komm-. 

siw Im W 
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