
Solsang. 
,aa milevidt fra vor gamle Jord, 

med alle de Stjemer paa Rad 

et Steh i Rummet, hvem ved vel hvor, 
der sidder Solen 

som Lysets Dkot paa fm gyldne Stol 

og sendet til Jord, fra Pol og til Pol, 
sit varme, lysende Bad, 

udtømmendse Staalek 

fra Lyfenes Kilde 

af strømmende Stkaaler, 

saa varme og milde, 
der lebende Kraft til Alstabningen leder 

og med sine mcegtige Virkninger sptedet 
alle de truende Skyer ad. —- 

Om et Lys i sig selv, eller tun et Symbol, 
hvad heller — jeg ved ikke hvad: 

Hvor ofte hat itke Guds dejlige Sol 

straalet mit Hierte gladl 

f Is- q- 

Men andres jeg maa, 

at G u d ladet den lyfe, 
naar Sjæle dog gaa 

her og hjettefryse- 
ja famle som blinde 

i Mørket omkring 
og tan ikke sindc 
de evige Ting; j- 

thi Øjet er dugget 
og Vantro hat slukket 

Jldgnisten og lukket 

hvert Kildespring — 

og dybest inde 

bot Længselssukkei. 

Og fanget det Lyd 
i Guds Naades Time, 
da spirer der Fryd 
ud af Mulmets Kime; 

thi Solen sin Kette 

stal tænde fort-ist 

som Tro i det Hinte, 
der sukker til Krist. 

III 

Den Sol, der spejder saa Vidt omkring 
med varme og lysende Blicke, 

den er bog tilvisse en Yerlig Ting, 
meu So len — det er den itkr. 

Den tændtes ved Jul i Bethlehems Stald 

for nitten Aarhundreder siden, 
mod Sol og Stjetner i Tufmdtal 

tun uanfelig og liden. 

M nyfsdt Barn i sin Moders Skød — 

en Dante maatte del tcenke, 
at ha n stulde bringe Vetden i Glsd 

pg bkyve at Mmetg Lcknkk 

Dog han er det sande Vetdens LUS- 
der aabner de blindes Oer 

for Lyset fra Himlen, ttods Møtkels Gys, 
og alle de sotte Løgnr. 

Hart lom, Guds evige Hetligheds Glans, 

for Verdens Synder at sone: 
Af Kærlighed gav han sin Retfcerds Kranz 

for Synretes Totnekrone. 

IT J IT 

Da Evighedens Sol gik frem 
i Naadsegry fra Bethlehem 
msed Morgenrødens Stkaalkflrud«-— 

gil alle Stjekner ud. 

De tabte deres egen Glans 

for nu at ler tun med han«-H 

som Genslin fta Guds Naadestol: 

Retfæxpiglxdens Sol. 

D e n ftraotk i mit Hjette ind 

og lyfe op i Sjæl og Sind, 

ja fylbe hvekt et Aandefang 
med Solens lyse Sang! 

J IT L- 

Jeg synger om ha m, min Sol og min Sang, 
i Vetden mit enefte alt! 

For Solharpens lyse, betagende Klang 
tidt Mttkets Befæstninget full-L 

Gall-strengem jeg staat 
med Beet-en og staat, 

hat tonet i Tusinde Tunger og Aar. 

Jeg fynger om ha m, der af Kærlighsed kom 

herned til vor saftige Jord, 
at fkelfe os ud fra Fottabelsens Dom: 

Guds Misiundheds kødblevne Ord. 

Tilbedende maa 
« 

ved Krybben jeg staa, 
,hvor hele Guds evige Kerlighed laa. 

Jeg synger om ha m, der hat baJret min Synd 
og slettet den ud med sit Blod, 

der bjetged mig ud fra del bkusende Dynd 
og satte paa Klippen min Fodz 

en Grundvold, der staat, 
om Verden fotgaar, 

saa fast fotn Guds evige Almagt formaar. 

Jeg synger om ha m, der til Himlen opfor 
i Hetligheds lyfende Strud, 

men endnu hernede i Støvlandet bot 

og lever sit Liv i sin Brud. 

Men siælver min Aand 

for Lenker og Baand — 

at, maatte i Frihed jeg gaa ved hanö Haand! 

Jeg synget om ha m, der til Bryllup i Sky 
snatt komme-: at heute sm Brud! 

Til Saligsheds Fylde, naar Skyggerne fly 
for Lyset, sum aldtig gaar ud! 

Da sial vel engang 
de saliges Sang 

fuldtone og miste sin bævende Klang· 
A. L. i »Kr. ngl.« 

En dankav-;mcrikanfkff 
.Ævcutytcr ded. T 

En gammel Militekts Lpleverscr i 

mangc Lande. 

Da det gamle Aar randt ud, flat- 
tes ogsaa en gammel danst-ameritanfk 
Æventyrers Lys. 

Det svar Oberst Thomas Højer 
Mynster Monstery i Ehicago. Den- 
ne Monds Liv hat været faa fuldt 
af Æventyr, Spænding og Kamp, at 
det fra Ende til anden ligner en Ro- 
man. 

Men der lob ham ogfaa kongeligt 
Blod i Aarernr. 

Don blev fsdt 1814 i Baltimore. 
Modetm var fsdt i Preussen, en Dat- 
tet af den svenste Stierne Sophia 
Merstksm. 

Spphie Akerstrtm nedstammede fra 
den spenste Oberst, som paa Maskera- 

f Im dtcebie den franstgale Kong Gu- 

IIO den sdie. Selv tom hun til Bet- 
tst, Mr Zeug Freverik Wilhelm, 

,,Romantilseren fka Tronen«, forelsle- 
De scg i hende og gjorde hende til 
,,Venftrehaands-Gemalinde.« 

Sophia Alerstrøms Datter med Kon- 
gen blev gift med Dunste-ten Mynster 
og fødte ham Sonnen Thomas Højer 
Mynster i Baltimore. 

Dennes Londsmandfkab er saoledes 
kei indvitlet, og hans Karalter fik au- 

benbart sit Hovedptæg fra al den Li- 
denstab, fom hans beslægtiede havde le- 
vet i gennem flere Generationen 

Forældrene blev fenere siilte igen — 

i Danmatl, — Thomas var da 4 Aar 
gammel. 

Efter at have gjort Tjseneste i den 
danste Flaade som Dreng, vendte den 
æventyrlystne 18-aarige Fyr sig til 
Moderens Slægtsland: Sderrig. Han 
blev i Stockholm snart belendt for sm 
forbavfende Smidigshed og sin Sperb- 
kunst —- og 22 Aar gammel blev han 
Fægtemester hos Constanttn af Rus- 
land. 

J St. Petetsbotg stutiede han sig 
mer til Fytsi Jsvan Orloss — og med 
denne blev han misteenlt for Sam- 
musvækgelsr. 

I 
Der blev udsendt Soldater for at, 

paagribe hom, men han siap fra dem: 
med Livet; i hcvidstiøs Titstanv bakks! 
han om Bord poa det brittisie Siib! 
,,Maky Jan-c« -—— det var Storfyrsten, 
der havde sorget for, at han slap bort. 

Sack landsattes han atter i Dem-s 
mark, ved Helsingøt og rejste om Bin-» 
teren til Kobenhavm I 

Men nu sit han nye Planet. Hans 
vilde gøre Atav gældende neve i Inst-I 
land hos den preussiske Kongefamilir.j 
Mres Blod var blandet med hanc-Hi 
der-es Ærse maatte vel være det famme;-. 
deres Rigdom og Rang burde ogsaa af- 
give sm Del til ham. 

hatt ssgte verfor Audiens hos Kon-! 
gen af Preusfem viste ham sine Papi-· 
ret og gjotde sine Krav galt-ende. I Og den gode Hohenzoller behandlede 
den unge Mund med udspgt Betrüg- 
hed. Mynstek var allerede indvortes 
vis paa at faa en smuk Stilling i den 
preussiste Heer. 

Men ak! samme Nat blev han stam- 
melig ovettumpiej af en Trop konse- 
lige Bagtfoldatee og indsat i Mütter-« 
feugslet ved Sporn-am z 

Paa hans Moders Vønner og Taa- 
rcr dlev han doa atter ftigiven, men 

rigtianot oasaa fendt bort —- helt ned 
til Afrika. 

Ter levedc ban en Tid et rent Jer- 
Jerlin altid i Kasnv med de sorte eller 
1kcszt2a1 linae Jaatfcltt on. 

List r ei Itølsrnltiamgopbold Vender 
ban fia nu til sit ;8-okcland: Te For- 
:ni«de Etat-tr. 

llnder stunden for Texas Uafhcrw 
aialcd masldtc M nnstt r sia hos Passi- 
dsc nt en i Washington og anmodede om 

.·n «." .: Ittc lfc i Herren, idel han frem- 
laadc Bcvifer for sin militcere Lobedane 
i Rnghnd 

Lan maatte imidlettid nvjes med en 

aimindclia Ijtarinesoldatg bestedne 
Ftaar, ca soxn saadan var han med un- 

krr Bsziilurdeiitentet paa Vera tsrnz. 
I- ncre blev han faaret sendt tildage 

il Lord-month, N· H. 
.Uk: n lkan Var endnu tun halvvejs 

inte i LLFVenivrliveL 
Ja lian dar tommen sig af sine 

Saat nile ban Ined en Etspedition 
fia New Lrleans rejse til San Fran- 
cism Men Mexico loktede hom, og 
tszrncde bavde han en af sine mest be: 
trndtc Hnlmgangc Han lcempede ate- 
ne med 4 Meritanere, saarede de 2 og 
tmna de andre paa Flugt. 

J Zan Francisco satte ban hele sin 
Formue paa eet Kort — og tabte. 

Saa reiste han til Nicaragua. — J 
en mellemameritanft Havn deltoa han 
i en af de hceftiae og hnppiae Stromve- 
erolutionek, som i et helt Ambrin- 
drcde hat udmærtet den Plet paa Jor- 
den. 

Lan langtes imidlertid efter Dan- 
mart, vg rejfie faa til Kobenhavn. 

lsn tilfyneladcnde ubetydelig Begi- 
Venlicd, der ledte hans Fnd videre. 

Ved en Lejlighed reddede han netnlig 
den spanfte Gesandt fra at drutne, og 
Lan blev derigennem kendt med Spa- 
nkcn og indbudt til Madtid. 

Her øvede han faa mange Hetselun- 
fiet med sin nbetvingelige Knarde, at 

Reaeringen udnædnte ham til militcer 

Fckatelærcr og sendte ham i denne 

Egenftab til Kuba. 
J Havanna besejrede han Fægte- 

mesteren Galliti; men var ncer bleven 

sniamnrdet. Mens han sov, var en as 
hang Pulsaarer dleven staaren over· 

Saa git ban atter paa Langfart. 
Sammen med Baron Carl v. Wet- 

holtz deltog han i den honduraste Re- 
volution —- blev fanget og dømt til at 

have sit Liv forbrudt. 
Senere sit han Amnesti — og saa 

fcegtede han videre, besejrede Honduras 
Mester i Fægtetunsten og vandi i en 

Tyrefægtning. 
Da brpd Urolighedekne atter nd i 

Mexico, og i 1868 deltog Mynster i 

Kampen mod Fransimcendene; stempe- 
de i 1865 under Alvarez de Guerrero. 

Den fidste as sine 23 Dueller fette 
ban med den mexitanste sberst Roman 

Veldezx denne havde neinlig haanet 
Amekitanekne. 

Siden levede han af at besejre alle 
Verdensmestre i Fægtetunften. 

79 Aar gammel kund-e han ved Ver- 
densudftillingen i Chicago staa sig 
imod Jtalieneren Pini. — Hans be- 

synderlige Lobebane fluttede i Chicago, 
Hvor han den 31. Dec. 1901 dsde paa 
Ptsesbytterianernes HospitaL 

Man andres over den vældige Lins- 
traft hos den gamle Soldat, men man 

tan alligevel itte nægte, at haus- tilsy- 
neladende daadrige Liv dog var — et 
daadlsft Æventyr. 

Man tan have mangen Lejlighed til 
at udbryde: »de staune, spildte Kraf- 
ter« — ilte mindst naak man ser rige 
Evner gaa til Grunde iÆventyrlyftenH 
Tilfredsstillelse. 

Selv om mig Verden derude de fro- 
digste Nydelser yded, 

Lytlen jeg dybest fornam, tom jeg igen 
til mit H j e m. 

Em. G e i b e l. 

En lillc Julcgavc 
Ignt. 

Af Wink Beck. 

Et nyt Oplag er udkommen og 
alle Beftillinger vil blive beim-get, 
saa længe Oplaget vorer. Hqu 
denne er Paftor Becks sidste ,,Jule- 
gave«, Pris 20c. 

Julestjerncn. 
lAlll. 

Vi har endnu et lille Qplag til-j 
bage af »Julestjernen« for 1901.» 
Bestillingen bedes fendt snarest, in- 
den Oplaget slipper op. Jndhold 
og Jllustrationer overgaar Jules 
stiernen for 1900. Pris 50c. — 

Af »Julestjernen« for 1900 ha- 
ves endnu nogle Stytter til 50c. 

»Juleftjernen« 1899 tælges til 
Inn—86c. 

Deus-h Luth. Publ Hause, 
sitt-Jub- 

Danmarli 
Eii iiiættelig Drom. J en 

Gaarb i Fredsø havde man under Stie- 
zftormen faaet Faareflokten hjem mcd 
«Undtagelfe af to Faun Man søgte 
Hefter dem i flere Dage, mcn de var ikle 
Itil at finde. 
I Saa en Nat drømte en gammel Af- 
tægtsinand, at han saa de to Faat 
ligge begravede i en Snedyngse et be- 
stemt Sted og ved et Gckrde. Den gam- 
!-: Vaagnede og hinde, fortckller»Morsø 
»ile itte falde i Somi, og for det 

ilb ev Dag, var han Ude at grade Fau- 
rene ud, netop paa det Steh, fom han 
havde drømL 

Han qit lige til Stedet og fandt 
dein uden at soge. 

Jndrse Mission i Dan- 
jni a r l. Til Medlemmer af Beschrei- 
»sen for ,,.Kirtelig Forening for den in- 
»dre Mission i Danmari« er valgt 
;Sognepræst Chr. Sprener i Reben- 
"havn, Sognepræsi Busch i sOdense og 

:Paftor A. Fibiger i Københavm 

Norbift Hedningemis- 
s i o n s m - de. Der paatæntes af- 
holdt et Hedningemissionsmøde for ht- 
le Standinavien i Juni Maaned 1902 
i Kristicmia. 

Til Formand for Udvalgets danste 
Afdeling er valgt Biskop Koch i Ribe. 

D ø d s fa l b. Fra Kobenhavn te- 
legraferes, at den amerikanste Tandlæ- 
ge, Dr. Allamo Read, fom har været 
bosat der i Byen siden 1860, døde i 
Sondags Den dansie og fvenste Kon- 
gefamilie spgte ofte hans Raub og 
Hin-to Read var født i Pennsylva- 
ma. 

Grevinde Schimmelmanm 
der i 3—4 Aar hat missioneret ude i 

den ftore Beiden, især i Amerika og 
Tysiland, anlom forleden til Dan- 
mart, hvor hun nu vil hvile ud nogle 
Maaneder. Grevinden blev modtagen 
i privat Audisens hos Kronprinfessen. 

B a s n cr s. Herregoarden »Bos- 
næs«, som nu sial være folgt til Fru 
Hotinblad-Sorgaard, en Dotter af den 

stenrige Kulgrosserer Saht, har ad- 

slillige Gange i forrige Aakhundrede 
været und-er Hammeren. Ved Auttion 
i 1716 bliev den faaledes, oplyset 
»Natsi. Tid.«, folgt for 40,000 Rdlr. 
og 1736 for 44,100 Rott» men 15 
Aar eftet gil Prisen ned til 31,000 
Rdlk. Men i 1778, da Godset havde 
778 Thr. Harttorn, blev det folgt for 
70,000 Noli-. J 1805 betaltes ver 
75,000 Rdlr. for det, i 1809 888,000 

Rdlr., og nu stal Kobesummen være 

1,600,000 Kr. Den nuvcerende flvtte 
Hovedbygning blev bygget af Kammer- 
herre Scavenius’ Fabr-r i 1851. 

Forfatteten H. F. Ewald 
fylvte forleden Dag 80 Aar, i hvilken 
Anledning han sillert vil blive Gen- 
siand for Opmætksomhed fta mange 
Sideh san vist som han ved sme BI- 
gset hat vundet sig en taltig Lassetreds 
og sikkett ogsaa mange Benner rundt 
orn i Landet. 

Skønt han først i en senere Alder 
traodte offentlig frem som Fotfattet, 
tnn han bog se tilbage paa en lang og 
frugtbar Forfattetbane. Eiter Roma- 
nen ,,Valdetnat Krone-Z Ungdomshi- 
storie«, hvormed han 1860 indledede 
Rcekken af sine Romaner, fulgte »Fa- 
milien Nokdby«, ,,Johannes Falk«, 
,,Svcnsierne Paa Kronborg", »Den 
skoiske Kvinde paa Tjele« og endnu 
mange Here-, lige indtil »Lisbeih Tok- 
bensdatter«, der udkom i Aar. Alle 
hat de vundet stor Udbtedelse, og itte 
mindst blandt Ungdotnmern 

H. F. Evald taader vel iile over saa 
mægtig en Fantasi som Jngermann, 
men til Gengæld hat hans historisie 
Romancr mere historist Duft, en finere 
Kolotit oq mere indgaaende psyiologisi 
Analyse, under hvilten han stedse be- 
stræber sig for at dele Sol og Vind lige 
mellem de modfatte Livsansiuelfet. 

Brugek han saaledes ille stærle Vir- 
kemidler, raader der til Gengæld i hans 
Boger en egen tilfærdig Poesi, som er 

nsnnemfirsmmet af en Renhed i FI- 
lelscn og Sksnhed i Innern dsdr vidner 
om en dyb og alvorlig Digtekperson- 
lighed. 

Engelsk Erstatning til 
udviste Danstere. J disfe Da- 
ge hat det danfle Udenrigsministetium 
fordelt et as den brittiste Regeking nd- 
betalt Bei-b af 4525 Kr. (250) Lit.) 
mellem tre iKsbenhavn verende Perso- 
ner, der i Fjer tillige med ei stort An- 
tal Udlcendinge, som havde Ophold 
inden for den fydaftikansle Ktigsstue- 
pladfes Gransen blev udvist af de en- 

gelste Militærmyndighedet og hiern- 
sendie til deres resp. Lande. 

En Not Magnet. J Tit-s- 
sttiftet »Nein fjaa« sindes der en Med-; 
besesse, i Fs ge hvilken Direktsr as 
meteorologist Institut- i Ksbenhavm 
Adam Poutsen stal have paarish at den 

Granit, hvotaf Bornholm beinah er 

magnetist, og inbeholdser fmaa Jem- 
totn. Hele Øen virker sum magnetift 
Sydpol, ibet den paa flere Mites Af- 
stand Lan drage Kompagnaalenss Nord- 
ende til sig. Den magn-:tifke Virkning 
varierer i Stytke fra 23 til 7 pCt. af 
Jordmagnetismen. 

Ulyktestilfcelde Forleden 
Eftermiddag kckntrede es. Bonn i Sorte 
Rende i Kallebodstmnd, ocd sieben- 
havn. To ombotdvcekenbz Arm-wo- 
masnd drutnebe. Liget of den ene, Ar- 

bejdsmanb Peterer, fandtes fort efter 
Ulytten. Den anden er icudnu itte 
fund-en. 

Et Revolverfkud. For-Irren- 
da en Søn og en Dotter af Gartner 

Madsen fra Hjulby kørte frem fra Ny- 
bokg, hortes et Smæk mod den unge 
Piges Paraply, og famtidig fik hun et 

Sng i Ryggen, som var der kostet en 

Sten paa hende. Da hun ton. hiern, 
viste det sig imidlertid i Flg. ,,Nyb. 
Av.«, at en Revolvertugle var gaaet 
gennem Paraplyen og gennem det Uber- 
fte Lag af hcndes Shawl og var bleven 

hcengende i det næste Lag, hvorfra den 
nu trillede ud. Hvorfra Studet er af- 
fyret, aner tagen of de unge Menncster; 
sandsynligt er det, at det er aflyret af 
et eller andet ondsindet Individ, der 
hat ligget i Landevejsgrøften. 

Et Ur for blinde. En dansk 
Fabrikant Slamberg hat opfundet og 
tonstrueret et Ur for blinde. Det er et 
Remonterur uden Glas og med Me- 
talsiive. Paa denne etstattes Viseme 
af Kontakter, fastgjorte paa roterende 
Metalringe, medens Time- og Minut- 
tallenc er ophøjede ligesom Punktstrift. 
Der et anstillet Prøre med Uret paa 

idet tongelige Blindeinstitut, og Proben 
tskat vckke san-en titfkedsstilleuve ud. 
t-«»--..----»»« 

Sönderjyäland. 
Sagen mod Helenc Rei- 

»mer g blen. sotn belendl paadømt ved 
’Landsretten i Flensborg den 25. 
Oktober. Dommen er irnidlertid ble- 
Vsen indaniet, og Sagen flal til For- 
handling ved Overlandgretten i Kiel 
den 18. Dec. D 

« 

Deudvistefrasiøbenl)oved.. 
—- Fptte over Gransen. 
Madg Kjer og Nielg P. Lyhne, to af 
de udviste fra Kobenhoved fom forle- 
den Dag blev idsmte en Uges Arrest 
hver for at viere vendte tilhage uden 
Tilladelse, blev efter Domfceldelsen 
selvsplgelig hjemme for ille at give del 
Udseende af, at de vilde unddrage sig 
Strassen. J Tirsdags fil de imidler- 
tid Bespg af Gendarmen fra Slods 
borg. Lyhne traf han ille hjemme, men 

ftcevnede ham til at mode i Stodborg 
nceste Morgen. Mads Kjer traf Gen- 
darmen om Afienen nndervejs til sit 
Hjem fra sit Dagveerl. Han maatte 
strals folge med til Slodborg uden 
at faa Tilladelse til sprst at gaa hjem 
for at stifie Tøj eller faa noget at 
spise. Fka Slodborg forteg han strals 
over Grcenfsen. Da Lyhne næfte Mor- 
gen indfandl sig hos Amtsforstanderen, 
blev ogsaa han transporteret ud af 

;Landei. Begge truedes med en Bsde 
af 60 Marl for hver Dag, de vovede 
uden Tilladelse at vende tilbage. 

Ei 17 Aar gammelt Mord 
opllarel. Diet berygtede faalald- 
te »jødisle Ritualmord«, der 1884 for- 
øvedes dem Drengen lsybnlla i Sturz 

Hi Vestprsjsem og fom den Gang valte 
» 
stor Opsigt, er nu blevet opllaret. Den 

jkatholsle Slagier Behrendt, som ankla- 
lgedes for Mordel, men fritendtes og 
Jenere udvandrede til Amerika, er nu 

infgaaet dzd Døden og har Paa Døds- 
Hejei erllæret, at han var den virlelige 
iMorder. Autilemitterne hat i den lige 
Ifaa berygtede Roms-Process stadig 
henvifi til Mordel i Sturz fom Bevis 
paa, ai Ritualmord virlelig er begna- 
ede. Her er alisaa ntter et Tilfælde, 
der hjælper iil at slaa de taabelige Be- 
slyldninger om Ritualmord til Jor- 
den. 

»Angsiverierne mod Paftor 
»P a u l se n. Som Folge af Angireri 
-fra Pastor Lohfe og Fæller var der 
indledet en Underspgelse mod Paftor 

Paulsen for Underslæb med mete. 
Sagen er imidlektid siandset, da Un- 
derspgelsen ille hat givet noget Grund- 
lag for en Anklage. Ogsaa de øvrige 
Sladderhisiorier om Pasior Paulsen 
hat ved en af Konsistoriet foretagen 
Underspgelse vift sig at· vcrre aldeles 
ugrundede. 

Rigsdagsvalgei. En tyst 
Blad udtaler den Mening, at Nigs- 
dagsvalgiet i fsrste Valglreds ille vil 
finde Sied fsr i Februar. Dvotpaa 
det grunder denne Mening, unseres 
ille. Maasse er del saa ille andei end 
en Gæining. For Rest-en synes man 
ille at have Hast med at faa Balget 
fastsat, og saa lan del gerne vere, at 

Gcitningen vil vise sig at" viere rigtig 
no 


