
» Yanmark 
-Storm osver Nordjylland 
—- Natten til den 26. Der for-aut- 
sagede Stormen stærkt Hpjvansde i 

Stugens Hann, og Havbraaddet grk 
det nieste af Ratten over vestre Han- 
nernole. Fisielutter»F. N. 54 Kann« 

som laa i Havnen, drev med Anle- 
ret og blev tastet paa Land. 

Endvidere «blev en ny Motorjolle, 
der Stndagen forud var indlommen, 

og socn var anstaffet paa forventet 
Statslaam og endnn ikle var for- 
sitret drevet Wa Land og er Magd 
6 Motvrjoller, fom var lagt i Lae 
tæt op til veftre Mole blev veds 
Havspkpjtei fyrdte og sank. i 

Disfe 6 Baade er dog senere atter 

cptaget af Fiskerne selv 

Juleaften i Bethesda 
(K-benhavn) fejredes pcpa en over- 

maade smuk Maade. Der var ad-l 
siedt Adgangslort som var bleven 

udsdelte til sfattige Mennefler gen- 
nem Menighedsplejerne af Missio- 
ncer Olsen fra ,,Hjemlofes Venner.« 

Jndbydelfen var for saa vidt bleven 

paasslønnet, sorn en Meengde Meutre- 

sier havde givet Mode i Foftsalen,» 
der var fmult prydet med tre fdore 
Ins-: og glimmersmryklede Juletrceer 
cppe ved Talerstolen. i 

Efter Asffyngelsen af en Salme 
talte Præsterne Hossmeyer og Ol- 

denburg, hvorefter sder var Soll-sang 
af Overretsfagfører Mygind og Vio- 

linspil af Fristen Anna Rech. Da 
den smalle Hsjtidelig«hed, sorn slabte 
Jiuleglæde i mange, var til Ende, 
blev alle de tilstedeværensde inviteret 
ned i Lolalerne i Stuen, hvor der 

var dællet lange Vorde. Her blev 
der tralteret med Kasse og varme 

Voller. 

Et Legal paa 300,000 Kr.—- 
Enkefvu Brandt i Osdense har ifslge 
»Fyens S-tiftst.« efter sin afdpde 
Mand, Fabrikant Spreu Brandes 
Ønsle stiftet et Lezat til Fordel fo: 
velgprende Foreninger og Stiftelser 
i Osdense. Legatet er pasa 300,000 
Kronen og det fial komme ialt 15 

Foreninger og Stiftelser tilgst-e. 

Julegudstjenesterne i 

libenhavnsle Kirler hart 
Aar —- ligesom tsldligere Aar —- va- 

ret stærkt bespgte. Jkle msindft gekl- 
der dette de lsitihnrgiste Gudstjenester 
Jusleaften i de stsrre Kirler, hvor 
den sparqu relsigiisfe Kirkemusil i 

Farensing med Jnlefesteng Evangeli- 
um altid samler en strivensde fuld 
Kirsc. Bau-de i Vor Feue, Holmens 
og Garnisons Wirte var derfor hver 
Pladz Juleaften besat, og alle Sie- 
der havde Gudstjenesten en færlig 
festltg Karatter. 

Skrifter for Ungdoms 
men. — P. Lauritzsenx »Ambrosius 
Stub«. sziloams Boghande!). 
Forfatterens Tanke er udrnærket. 

Han vil som Skrifter for Ung«dom- 
men iudqive en Række korte Levne.ds- 
siildrinsger af dansie Mænd, der ved 
Læsningen siulde kalde paa de ungeg- 
Hawdlektaft og udvikle deres Iebte- 
Iandskætlighed 

Om Forfatteren magier sin Op- 
gave, er dog efter den foreliggende 
Ptsve »Ambrossius Stub« et Spørgs- 
maal. Strats den silosisse Jndled- 
ninsg er for tun-g for unge Leseres· 
Evne, og den lcklle Bog got i det" 
hele mere Jndttyt af at være en 

Anmebdelfe end at være en kvik vg. 
frist Henvendelse til Ungdommen.« 
Det stal irnidlertid indtsmmes, af! 
Ambrosiuö Stab paa Gran-d af 
manglende biogrsaäst Stof et en von-; 
sietiig Opgasvr. og man bit afivente 
Fors. fremtsidige Fotspg paa at lese 
fin fmutke Opgaive. A. B. 

Det theologiske Fakukz 
iet. —- Minsiisteriet hat fotnyet den 
Lie. the-L J. P. Bang meddelteAnsJ 
settelfe sptn msisdlertidig Lærer i ny-’· 
testmnenielig Cxogese under det then-J 
legier Fakultet i Ktbewhavn for et 
Tiditum af ckte Aar. 

St seen paa Kistenbots 
det- Ratten tkl Lade-g og Smdag 
Its Y- Du. er der ho- dumm 

: äMdeiborg Ernt- 

aner man —- siriver Næstved Apis- 
ikke, hvern Mode-ten til Barnet er. 

Naak hmt har besienrt sig til at leg-. 
ge Bat-net ind has Madfen5, er 

Grunden sikkert den, at Ægtepareet,- 
fom er barnslsst, hat haft flete Plejes 
bem, som dar haft der godt hos dem. 

Kongen og Læreren. — 

Efter msange Aars fortrinlige Leu-ek- 
virkspmshed har Leerer »P. P. sSchack 
i Betst-be ved Fredensborg nrylig 
faaet fm Afsted. Os. Maj. Kotigen, 
»der som Kronprins flere Gange hat 
ovevværet Undevviöningen i Vetlebo 
Stole, lod Lærer Schack tilsige til 

privat Audiens, og efter paa act-ven- 

Tigste at have farntalet kned hom, 
ovetralte Os. Majestæt hasm Dan- 
nebrogskorset, idet han fagde, at det 

stulde vcere Udtryt for hans Paa- 
stsnnelfe af Laster Schacks Birkssomi 
hed og for den Glcode, det havde Ver-, 
ret sham at overvcere Undervisnin- 
gen i hans Stole. 

»Du blaa Kiors·« »Bei 
blaa Kors,« kristelig Afholdsfore- 
ning for Dansmatk, der i den senere 
Tid hat haft en meget stor Frem- 
gang, udgiver fra 1. Januar sit 
Blad hver 14. Dag, i Siedet for 
sorn tidligere en Gang maanedlig. 

Vladet redigeres af Pastor N. 

Juhl med -Overb«rliotekar H. O. 

Lange og Kammerasfesfor S. Ed-« 
holm i Reduktionen, men desuden 
hat en Ratte kendte Person-er, der- 
iblandt Professor H. Westevgaard, 
Professor ESasugmanm thfterne 
H. Koch, A. Schad, Nordwion 
Ostenfebd, lic. teol. H. Uzsmz Dr. 
med. P. D. Koch, Dr. mod. K. A. 

Hekberg, Lege Westetgaard, Fors. 
Pafwr N. P. Madsem Fængsels- 
prcest Mund, Fri. A. Sprensen 
fMarthahjemmetY Borgmester Knn d- 

fen, Docent J. Warming, Stolebv 
styrer hass, Kontorchef Bergen og 
Redaktsr Ma-tt-hiesen. lovet at ville 

vcere Medarbejdere ved Pia-det- 
sSaa aktuelt sotn Alk«ohvlspørgs- 

maalet er blevet i ivor Tid og faa 
betydninsgsfuldt dets Lssning e: 

for vott Falk —- og da ille mindst 
for Guds Mges Sag —- er der i 

vide Lag wkset Trang frem til 

stsrre Klarhed og Forstaaelse paa 
dette Omraade, og det Inaa ankam-T 
at enhver, der maatte swske folid 
Kundstab om dette i faa mange 
For-hold indgribende SporgsrnaaL 
vil stkleri faa godt Udbytte af- at« 
abonnere paa »Bei blaa Kors«s 
Blad. 

Forsslelfe og Nodpols 
els-peditioner. Under Gips- 
Ekspediticnen hat man faaet Be- 
lrcefielfe paa, at Formel-se herzt 

Paa Simittr. 
Selvsunider Opholdet i den star- 

keste Kulde blev ingen asf Ekspedi: 
tionens Mesdlemmer fort-lede, og des 
samme ivar bl· a. ogfaa Tilfcel- 
det, ida Nansen var paa Nordpolss 
fett-. 

Men strals efter »Was-Man- 
denes Tilbagekomst til civilsicerede 
Siedet «blev de angrebne af Forts- 
lelsr. 

L 

En Folkefag. J den nnl7k1r 
udkomne Vogt Danmatks Land- 
brug, skkiver Godsejer Bech, En- 

gelsholm, i en Afhanidling om Has- 
mandssagem 

Husmandsfagen er bleven en 

Sag for os alle, den et bleven en 

Folkesag. 
Hart siutter med at sige, at Has- 

mandsbvugetss fande, naturlige Ud- 
viklin»g, væsenstlig baaret Oed egen 
Kraft, men dog rigeligt stottet as 
andre Lawdmcend saavel som af 
Staten, er af den ftprste Betydning 
for Danmarls Hovedethverv og for 
Landet i det hete. 

Autvmobjludstillingen 
iNytsbing, F. Pan Amome- 
bilusdstillinsgen i Nyksbing F. i 
Max-is Maanod -vil der blive bott- 
loddet et Automvbil og et Mut-mo- 
foranlæg til elektrisk Belysning og 
Brit-straft for de fotskellige Masti- 
ner, der sindes paa en Bondegaard. 
Mandt de hidtil anmeldte Udstils 
lere er et amerikawst Firma, der vil 
udsstklle 4 Automobisled 

Jetnbaneulytten Z Sti- 
ve. Untier de i Uns-editing af 
Zwin afholdde Joch-r et 

bei W, at Stunden til Utykkeir 
man ssges i, at Wt dir-l er 

W Den-d M, us at der 
MMMCporist Mtfot 

tort sSpilletum for Toget. 
Etemsningen er fotegaaet med 

tilbstlig Omsigt og hat veret ifuld 
Orden. Den saarede Fyrbsdeks Til- 
stand et eftet Omstændighederne 
meget tikfredsftillende. 

Der et godt Haab om, at han 
tan usiadt fra Assceten. 

«En klog Kat. En Familie 
i Hadsund ejet en fjælden Kat. Da 
man forleden reiste til Hohn-, vilde 
Katten med, tnen blev tre Gange 
jaget .bott fra Dampeten. Det Int- 
tedes den uset at komme med nieste 
Dampet til Hebt-U men da den! 
itle fandt Monden, git den, ifslge 
»Nein-d. ngl.«, atter otn Bord og 
returnerede til Hadsund 

J Miariager. hwk sPassagekerne 
stifter fta den ene Baad til den an- 

ten, gjotde Katten ligefaa og tom 

dereftet velbeholden til Hat-fund. 
Den klsoge Kot stulsde vel a«ldrig 

vete en begavet An«d?- 

Kommuneafstemning i 

en Bevcektersag. Som be- 
kendt er det et af Afholdsfoltenes 
Ønstet, at Kom«n1-unetne selv be- 

fienimer, hvor mange Udfalsgs- og 
Udstcentningsfteder for Spiritus, 
der maa være i Kommunem saaledes 
at dette afgires vesd alminidetig Af- 
·stetn«ning blandt Kommunens Be- 
boere. 

Denne Fremgangsmaade bliver 
nu prattiseket i Brotftrup-Haveks- 
lev Kommune, striver »Aulborgs 
Amtst.««. Ejeten asf Haderslev As-’ 
holdshotel hat anspgt Sogneraa- 
det om Anbefaling paa et Andra- 
gende om Ret til at udstcente Spi- 
ritus, og Sogneraadet hat Vedtaget 
at lade Sporgsnmalet afgste ved 
en Wfstemning blandt Kommunens 

bossiddenide Statteydere. 

Diamantbtyllup. Denne 
sjceldne Fest tan, ifølge »Lgl. A-v.«. 
den 7. Februar fejkes af gamle 
Lars Btemholm og Huftru i Sto- 
ense paa Langeland. 

Stoletomntission og 
Foltetirte. Ved Aalbotg 
things Ret er der afsagt Dom, 
hvotefter He. Bogttyttek Leandet 
Nielfen stal tunne viere Medlem af 
Stoletvmmidsioinem uanset at han 
itte er Medlöm af Folletitten. 

Jsens Oste. En Tjenefte- 
dkenig, Peter Est-ildfen, paa Hylte 
Fattiggiaatd et drutnet paa Stan- 
kerbotg SI, en Dreng, Sen af Ar- 

bejdsmand N. Jceqer i Stilling, et 

drucknet paa Stilling SI- 

Fornøjelser og Givng- 
tenhed. Hotelejer E. Henritsen 
i Stagelse meddelet »Sorp Amtst.«, 
at han hat iwdlevetet et Andtagende 
til Botgtnesteten om Tillasdelse til 
Optettelse af et DiogtafteaterC 
hvis Nettoindtwgt stal tilfakde Tu- 
berluloseXSanatotierne i Danrnartj 
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Undetstottelfe 
tEl slesvigsle Veteraner. 

,,Flensborg Avis« striver: 
J 1895 vedtog den tyste Rigsdag 

et Lovforslag om Underftsttelse til 

Rrigsdeltagere, Folk, »som hat tu- 

get ærefuld Del i Felttoget af 1879 
71 eller i de af de tysie Stater for 
1870 fette Kkigr. og sont paa 
Grund af vedvarende Erweer 
udygtigched bestnder sig i en til Un- 
dersttelse ttængende Stilling." 

Der fandtes i Lovforslaget en 

scerlig Forsttift okn, at »elsas-loth- 
ringsie Landsundersaater, sokn hat 
gsjort Felttoget af 1870—71 med 
i den fvaniste Heer og senere er ble- 
oen Tyskere, tot ligeledes komme 
i Betragtning, naat der et Trang.« 

Uniderststtelsen siulde uidgpte 120 
Mark om Aaret. 

Fotslaget gik cden Gang igennem 
i en Fakt, og ins-n lagde Mærte 
til, at not de franste, knen ille de 

Dunste Krigödeltagere toges med. 
Ved Lovens Weint-beweise ital man 

endog veete gaaet san vidi, at Hol- 
ftererne og Sydstedvigere, sokn i 
1848—50 kmnpede inwd dere- Kon- 
ge og Land, hat fees-et Und-Mittel- 
se, met-out de Sleivlgevr. der hque 
meet tw Wirt i den Wige 
des-. m Wes-. 

Im Ue der den 28. Febrwr i 
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Vi vll cis ztrslu uml- 

Aar si fta konservativ Side ind- 

Gtagt LGndringsfsorsiag til Loven 
orn Understpttelserne til Forhand- 
ltng i den tyste Rigsdag. Jessenj 
tog strats Ordet for at kræoe, atJ 
gamle danste Krigsdeltagere i Steg-J 
kig siurde wve Dei i undekswtte1-’ 
sen. Det vilde itte sige saa lidt,om 
enhvet ttængende gammel danst 
Sobdat fra 1848———50 ellet 186-1» 
tunide faa 120 Mark om Aaret· Fka 
clle Sider udtaltes, at der ved Tit-! 
delingen itte maatte bages politisiC 
www 4 

Jngen indvendte noget imod Jes- 
sens Forlangende, og sttats den 1 I 

Marts segte Jessen UnderstriftettiZ 
ei Ændringskaslag om, at de gam- 
le dansste Veteraner stulde tages met. 

i Lovforssiagei. Alle tilstedevceren-» 
de Medsiemmek as de m fkisindedes 
Partigkupper sitev straks under, ogi 
det havde von-et en let Sag at ftassej 
flete — blandt andet ftillede Sen-! 
trum sig veniigt —, men da ÆH 
dringsforsiaget først stulde frem velu 
anden Behandling i Salen vilkes 
man hellete vente. ; 

Seneke fandt Jeser det allikieret 
Iaadeligst ftraks at tilftille Udvaki 
get sit Forsiag. Faa Dage for han» 
lagde sig paa sit pinefisulde SygelefeJ 
stassede han da Understrifter fra de! 

pvtige sieåvigfke Rigsdagsmcend, for 
uden ham felv Socialdemotratan 
Mashlte, den frisindesde Leonhart ing 
den ntional-libemle Mattfen. Meds 
disse sire Niavne blev Ænsdringsfoq 
staget fotelagt i Udvalget, og der; 
fovsrtredes, at hele Rigsdagen bilde» 
ftemme for det. Den betendte friU 
sindede Rigsdazqsmand Dr. Mudan 
lovede personlig Jesfem shviö Sagen( 
totn til Forhandling under hans; 
Sygdonh at anbefale hans ForslagJ 

Pan sit Sygeleje var Jessen glazy 
red, at det var lytkedes ham at; 
fremime den-ne Sag. Det praktiste 
Arbeit-z den dankte Rigsdagsmandj 
tun Hre i Rigsdagem et jo sank-! 
eink. her var der i alt Feld en 

lille Bespnning for, at han, sttnt der 
den Gang ingn Dagpenge fan«dtes, 
havde vætet en af dem, der mest tro- 

faft bavde givet Msde hele Winterm. 
Hvis han ille hast-de været i Rip- 
dagen den 28. Februar vilde ingen 
veve kommen i Tanter Inn de dan- 
sie Mun, og de vtlde Mpe no- 

gen Stiche have faaet en link-erstat- 
telfe cf det tystr Riges Wasse· Nu 
var der da god UW herttL 

Abydlget Wkde dehandle Sagen- 
W W den ter Wriugs 
at stse Wkuset m Muster-I 
net M ensd mete. 

et Sagen We items-sey t des M W Nu tommee dec 

imidlettid Estetretning om, at den 

tyste Negering selv hat taget Sagen 
op. 

Dei berlinske Negeringsblad »Noch- 
Zeustsche Allgemeine Zeitung« offenk- 
liggsk i disse Dage en Del Med- 
delelset fra det nye Finanslovfor- 
stag for 1907, som i den nærmeste 
Tid stai fokelcegges den tysie Nigs- 
dag. Forleden oplyste Blasdet, at 

Rigsssinansvæsenet havde fokeflaaet 
at forhøje Udgifterne til Beter-an- 
hjcelp knod 2,800,000 Miarl til II- 
E;()0,000 Mark. Og, tilfsjes der, —- 

,,af dette Fond san der fremtidig vg- 
saa sbeoilges Hjælp til ve iiidlige:e 
danssie Krigsdeltagere.« 

Saa snart Finansloven med den- 
nc Post er vedbagen af Rigzdagen oi 
iraadi i Kraft, altsaa antagelig til 
1. April 1907, kan ogsaa fleövigste 
Beter-auch der M danist Side hat 
deltaget i Krigene 1848—50 og 61 
spae om Hiælp af det iysie Riqu 
Kasse. for saa vidt de er irængende. 
Der kan her ille iages noget Hen- 
syn til Sindelager 

Nsaok den tysie Rigsregering ha: 

Barverlokreinivg 
til salgs. 

En Barberstue med Bygninq, tre 

erderstole og alt Tilbehpr i bedfte 
Orden. er til Tal-g billigi, paa 
Grund af nødoendig Forandrinz 
Forretnängen er beliggensde i en 

smut We By paa ca. 3000 Jud- 
!«quere, book der er manqe Danftc 
T By oq Omegru En danst Vorbe- 
ter vil her siende en god Lejlighed 
til at faa en Forretning for six selo, 
hvor der sindes god Spaninq ot; 
ftadige Insdtægter. Mulige Kobete 
kedes tilssrive Bladets Kontot un- 

der Mærlet »B.« 

,I)nn Skorons 
Blait, Nebr. Mai-te »B.« 
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salmobog Nr. 60. 
Ny saliuestmg mais alt-«- sahmpztm mit- 
mssutuemlo det- ny Tillus-, ialt Wo xr.. 
smen mit-n Toskster Er i Imssisnst P 
umt. ikkk tyk 08 list-dort sun- clis is- 

'l’·«k5t(kr inmide Bahnenng « 

» Ins-d lind Guid-glüh Kur-A « insp 
Tini-l i Gnltl og ou Gulttljnio um« « g 

Kaum-n halblaut-III j sue-Ich ist«-« « .- 

snst LuzilekbiuC mail smtitis-«s--k;k-«s»s »H: 
Puder-il. l den Saume-bog k ur um« -«·«« 

For-dol, at stumm-r Ists-. seit-www- «-- i(-,t 

pumads Ungarn-M Prisen o« Ist-« 

Imsll PUBL. soll-ZE- 
st..un. Nun-. 

Iokkret sm hurtiq i Vendingen og ei 

kommen Riggdageng Ændringsfors 
hq i Forkøbet, san dar den max- 

ske Dället hoffe Paithonnelse baade 
bog Iliigsdagen og hos Nabolandet 
nxtd Nord for en Villigl)ed, som Im 
kur nemt ved at vde. 

Den afdode danske MINIS- 
1nan15 Forslaq hat gjort sit wam 
efterfom ider uden det nu ikfe vilde 
vcrre leoen tænkt paa de siesvisze 
Bekennen Forslaqej hat givet Zw- 
det til den Beoilling, som sorlangess 
i det tnske Fixkjnålovgforslag, DJ 
sont uden Tviol oil blioe vedtaged 
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I)t« I-·«I«- du« Ist-U "X«s Its-tltsr III Still-!- 
lss il« m sl stimmt-l unsikminnwr ug Hutte-c 
stsnifmss fr« »Es-tile 

ins-ins- lmg --s stsnlicn »kr« t-(. sonnt 

Hohn-r hu f »Hm-sons. l)«-n Its-r kracht-L 
«.g le bunt-»s- ttk M kmMss Flpnnoskpr i 

«l«n«-«jmls. is- tm Ohno-in 

ltlcsmsss Ists l-·-—J-«v«-s nur« stgslssnnms 
k-».s. l-j--«1-u,;«- Nrnssssktssns sittlUsIkstx 
Ihm-Ic- ln- um« M- ktmnis Isc-«-y«—tl«--. 

l)««« t -l(«-xst ins sit-nun tin-»n- ul 
I’»-««-.-—«sl silltnk ins New Eis-It ("«In-k!-l- 
let. 

, De som 
« 

svs Isstsennss Sog, 
men as- sen es- sm Vogt was-s 

Ii cul- 
ibt «s sc-- i·-c nllss »k- ruhn-h uns-z 

ell- r guts-»I- s. Nun-l »Ist-r KI. its-Is«l fis eilt-! 

lutssk .-s« link-l- han« N)tts its-spli. Ils- l 
"g«- nosy Hsik s-.«n·-l luk tu k-- du«- s-)'.):«« 
llh tin-h- l« I-- c- I liis lnukl cis i- cl( sltnllc 

klipp-rhy; Un Rxsgmitn o- ng lex-· H Ultkcllgt 
Mr l)- sung-« lOk las-su- mn tlts stinkt-linke 
ssgdumm «;: ils-n Mantiss Institan de 

vtumm- d.««Il-«8-l(«t- 

L til-Mr ldssscsn Nin-n »k: A(Ir--k---«ss«s-Hv(1te 
s lis( Stuhl sin t msnil l«- sum-up »- Its-Heu 
xil min- i··---tl( its-n »in-zuwende- Skkiv 
mlen ( Uhu-Urspu- 

l)lk. B. c UNDle 
Metlltsul last-luste. 
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