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Lisettelsr. Biskop Nordams 
Biswitelse fandt Sted den I. Okt. 
Middag Kl. 1 fra Fkue Kirke under 

stot Htjtidelighed og overordentlig 
Deltagelsr. Til Stede var Os. Maj. 
Kongem Kronprinsem Prins Harald, 
Kultusministerem Forsvarsministes 
ten, Jndenrigsministerem samtlige 
Bist-owed det teologiske Fakultet, 
ioa godt som hele Københavns og en 

ftot Del af det svrige Lands Geist- 
licheiy en overordentlig stor For- 
iamling af repræsentative Mænd in- 
denfor alle Samfundsklasset. 

Ved Baaren talte den afdødes Bro- 
der, Pastor Holger Rørdami Lyn- 
by, Professor P. Madsen og den as- 
— SM, Seminarieforstander 
:)iørdan1. 

Fokfvatsfotligct, sit-mer »L; L. i 

Ud1.« er nu oedtaget af baade Fol- 
kei ou Landsting i den as oii for our- 

talte Skikkelse og hat faaet Kongens 
Underskrift. 

Trods yderst væsentlige Mangler 
teprcesenterer Forliget det Maksis 
mutn nf Forfvar, vi f. T. fan faa 
eftcr den lange og meningsløse Ztrid 
out zorsvaret. Under alle Omstæns 
dighedcr er der vundet det, at Rigss 
dagen har skønnet, at Landet skulde 
forfvarey og at Hovedftaden sknlde 
vasrcs Basis for Forsoarct. Men der 
er mange Urimeligheder oed For- 
fvarssorliget Oberst N. P. Jenseit 
hat sauledes bl. a. gjort optnasrkjom 
paa, at faar vi mig onc 4 Aar, oil 

der blive indkaldt 14,159 Familie- 
fcedte eller Folk af celdre Aargange, 
medcns tilfvarende unge gaar fri. 

Fri. Maty Westcuholz yar i »Hu-j- 
skolebladet« rettet en kraftig Appel 
til Hjjskolens Mænd. Under Ovev 
stristent ,,Vaagn opf« skriver bunt 

»So-per Hjjskolens Mænd, eller 

Im er de beime. Vaagn op og se- 
M der gaar for sig i Damms-L Se 
hvad de Mcend, J har vakt og op- 

draget, taget sig til. 
Sjællandske Bsndek bar den Mand 

frem, som satte saa sort en Plet paa 
Danmarks Skjold, som ingen Mand 
hat gjort. 

Jydske Bande-r holder den Mond 
oppe, i hvis Værge Skjoldet plettedes 
og tilsøledcs. 

Landet vrider og oaander sig un- 

der et tyrannisk Flertalsvælde. 
J Folketinget handle-Z og «sjakres 

der som oaa en Makkedsplad5, der 

mundhugges og siges Brandere som 
paa en Sportflubs Generalsorsams 
Lian Hvor cr J henne under alt 
dettef 

» 

Uae cfter Uge griber jeg »Ni- 
skolebiadct« for at se, hvad J har at 

sige — Jnteh Folkets helligste FI- 
leiserjdets Retsbevidsthed og Selv- 
heevdelsestrang «er sat i den stærkeste 
Bevægelie J Vasker eders Heender. 
J stoppek eders Øreth J stoppet eders 
Mund. 

Det er Hjjskolens uvisnelige Hee- 
dår, at den vawe flumrende Kræster 
i part Falk, det blivet dens uaftvæt- 
teliae Stam, om den fremdeles som 
hidtil tan- ser til, naar disse stief- 
iee, Ins-me paa Isoejh virkee til For- 
Wie i Siedet for til Peliignelse 
ist W 
W J ice at der kalt-ei paa 

»Zocialdemokraten« fremhæver det 
ndmærkede i, at en Prcest itke vil 
anerkende Begrebet ,,Helted-d«, hel- 
ler ikke for enWinkelried, en Gu- 
stav Adolf. en Olaf Rhe, men kun 
kan tale om ,,Ktigerværks-Fagmcend« 
og ,,modige Slagmcend«, at enPrceft 
erklærer, at Kristne ikke kan blive ved 
at synge: »Es-m Christian ftod ved 
højen Mas «, og at den danske Na- 
tionalsang kun er ,,en Slagtefang«. 

Pastor Berg vil ikke blot reformes 
re sit eget Land, nei, hans Tanker’ 
ipænder internationalt ud over hele 
Jorden. Han vil ikke blot have »Jsted- 
gnde" ontdøbt til »Slagmcmls:—"gn . 
de«, nei, han vil ogsaa have »Water- 
looplatz, ,,Rne d’ Jena«, ,,Tmfalgar 
Simon-« qivet andre Nonne Nat-ne 

som »:)iaferiplads« —- »Krigs-forbis 
Plads«. Pastorens Revolutionelnster 
fpænder vidt nd over bans enet Lands 

Grwnser. 

Hefteu vil i Aar blive over mid- 

del. J de sidste Par Ilger s-« ikris 
ver »V. L· i Udl.« af 2. Okt., —- 

lmr Vi haft overvejende fint Befr- 
med temmelig meget Solfkin og man- 

ge klare, smukke Eftemargdnqe, sank 
Vøtiderkmardene forlængft er scrrdiqe 
med Heften og de flefte af Herrenwi- 
dene ogsaa. Som for omtnlt qirer 
Hamen bedft. 

J. C. Chr. Eilet lwnd der :ncdd«-: 

les »Jyll. Pft.«, var der den Z. th 

indløbet Meddelelie ein, at Les-. Mai 
Konqu folgende Mandag Eftennjd 

Yng Kl. 3 Charlottenlund Slot vildc 

modtage en Teputation, der med 

Godsejer Westenholz til Man-up 
fotn Ordfører vilde overrcekke Pro- 
test-Adresse» fra Provinserne mod 

J. C. Christensen. Deputationen be- 

stod af Godsejer Westenholz, Gros- 

serer Stabell fra Aalborg, en Ksbs 
mand fra Odense og tre Landmænd 

Den kobenhavnske Protest-Adresse 
der har opnaoet 70,000 Undetskrifs 
ter. 

Fm Heningsoks skkives til Ritz. 
Burcau, at en Protest-Adresse mod 

Forsvarsminister J. C. Cl)riftenfen, 
nnderskrevet of 75 Medlemmer af 
den dnnske Fioloni i Finland, er til- 

sendt Foruiasndene for Folketinget 
og Landstinget med Amnddninn um- 

at den maa blive fremlagt for Tinges 
Uc. 

Fuldc start-: ovkrfaldcr dcrcs Has- 
bond. Bald og Reveti. Zkive, L. 

Okt. Proprietcer Toft til Spøttrnp 
ved Zkive blev i Aftes overfaldet af 
nogle af Gaardens Karle, hvis Fæstes 
maal var blevet opsagt. 

Karlene, der var herniede, trængs 
te ind til Proprietæren og befalede 
ham at udlevere de Penge, ban hav- 
de hos fig. Da han nægtede dene- 
tog de med Magt hans Tegnebog,. 
der indeholdt 400 Kr» sra hom. De 
forspgte deteftet at tvinge Propries 
treten til at drikke af en Flaske med 
KognaL og da han ikke vilde dritte, 
hearbejdede de hand Ansigt med Nie- 
W 

Dei lylledes til sidft Or. Toft 
flygte ind i et Bærelfe og faa DU- 
ren ladet af. Dereftet blev der teles 
fonetet til Skive efter Politiassii 
stande, ligesom der blev MMælp 
fra den netmeste W- 

Da Mutter-e tot-i ned til SM- 
ttup, havde Voldömændene knust al- 
le Pindus-ruhet i Mbygningen 
es W ali- hvad de kunde over- 
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Brandt Fabrik. Den 30. Sept. 
udbrød der Jld i Junckers Kældesai 
biif i Randch Jldcn opkom i en 

:k-l’l«l’flllc. 
Ia zimdttiiamct lau i Nærhcdci 

og var i Fore, blev Dragonerne nd- 
kommandetede. 

Ved LsTiden lykkcdes det at be- 

grænfe Jlden. Halvdelen af Fabrik- 
ken og det ftore Lager af helts og 
halvtfærdigc Klæde var da sdelagL 
Spinderiet, Karteriet, Væveriet Far- 
veriet, Kontorerne og Lageret af chr- 
de og Uld reddedes. 

Mastinet og Les-re var ifl. R. B 

forsikret for 700,000 Kr» deraf to 
Trediedele i ,,Cocnmercial.tlnion« 
og een Trediedel i »Nedeklandenes 
Bankforsikring«, desuden 50,000 Kr. 
i »Northetn«, Bygningerne var for- 
sikrede for 161,400 Kr. i Kjbftæderi 
nes almindeligeBrandforfikriugSkw 
den anslaas til godt IA Mill. Kr. 

Lcjlighederne iDovedstqdem Sidcn 

Basikkrach’et for snart to Aar sideis 
satte en Ztopper for Byggeriet i Ho- 
vedstaden, er Atitallct paa de ledige 
Lejligheder aftaget saa betydeligt, at 
der ifl. ,,Agrardgbl.« nu kun Ocn 
staat 5000 toiume Lejligheder mod 

10,000 før. 5000 er omtrcnt det nor- 

male for en By paa Købeiihavns 
Innrele Men da der aiitagelig ist«-H 
Dil blivc opført Huse dc farstkonnncn 

» 

de Aar-, og Kobenliavns Judbngers 
antul sicidig notier, uil der om fort 
Tid blivc Mangel paa Beboelseislcj 
Ughi-den 

Miicjcrnc talcr dorka allerems ini 

am at furhøje Lejcii mcd 1«—-2« 

pCt., Da dem Vil itwrmefi minmk :’» 

Isg l Basisliciii Uijiixilicdunm imzi 
Er de most citorspnmtu Zidcn kikmr 

hist nd gover- dc smrite Uejlighchr og 
1 og L Vckrclscizs Noligeme i de stott- 
:’lrl)ejderkaskriier. 

Klappen-c i Billet-ist« Tci skgssc ; 
findende sum den rni- iif de i »Es-U » 

polniict« Jiiicrnercdc lcd af, oisic jig 
ifølgc »Silleb· Av.« ikke at unsre 

siowcix Te to Patienter er nu i and 
Emtmdstridendc Bedking, der er intet 

sont helft mistcenkeligt opdaget andet 
Ztcds og Fort-n tør nu anses for at 
ocere over. 

s— Silkeborg, 30. September-. Der 
er i Dag konstateret et nyt Tilfcelde 
If Kopper, nemlig has en Kam-, Ma- 
dam Haufen, der var interneret i 
den Ejendom, hvor det førfte Kappe- 
tilfcrlde indtmf. Den Angrebne er 

"traks bleven indlagt paa stoppelw 
zur-met 

J Anledniixg as det nye Tilsælde 
Dil St«olerne, Der skulde have vceret 
sahns Lordug den L. Oktb. foteløs 
bjg blivc holdt lutkcdcx 

Stor Gabe til en Mit-tin Gabs- 

ejerinde, Frk. Jda Suhr, Peters- 
Iaard vcd Bordiiigborg, som tilbrini 
get sine aarlige Ferier pcm Brøni 
dums Hotel i Steigen, hin- ifølch 
»Vends. Tid.«.givet siirkeinsuektionen 
i Singen Tilsagn om at villse streute 
Byens nye Kirke en Alternle Pro- 
fessor Joachim Skovgaard Viborg 
Domkirkes udmærkede Demut-V vil 
modtage Opfordring til at male Al- 
tertavleu, hvis Værdi kommer til at 

andrage mindft 3000 Kr. 

Lesater. En af Binderupegnensj 
kendthænd, Partikulier N. E. Wer-T 
gacird. er Tirsdag Aften den 28J 
Sept. afgaaet ved III-den« Den af-- 
dede hat iftlge ,,Skive Av.« stiftet 4 

Leg-stets- Et paa 2500 Kr· til iattige 
Konsirmanders Punkt-editing, et paa 
2500 Kr. til Saht Sognö aner- 

kendte Sygekasse, et pack 2500 Ke. til 
Vinderup Meniqbedshus oq et pas 
10 Aktier a 100 Kr. i Binden-v Bank 
til Binderup Kitte. 

Ei Drei? Et af de roh-species 
»Dein-tier« M Was MI- 
oaard, Smidholm, meldte fnkedety 
dahunkomhjemfraenkurtklsvs 
en, athunpaakejmttlsgstsllen 
vathlweuoveefatdetaietsaesels 
let- MMMMOIM 
sendetW M, der-or 
nieset bemitt- M clskds W 
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Mc sowka 

Tiltale for Drob. Man hat imids 
lertid end ikke et Signalement af 
Voldsmoendene 

Trift Heftberetniag. Til »Nim- 
fted Folketid.« fkrives fra Borupegs 
nen, at Hasten der ser ncesten for- 
tvivlet nd. Derude mellem Skovene 
kan Sæden slet ikke terres. Man 

flytter oq flyttet Scrden, nten det er 

ikte muligt at faa den ter. Og den 

Sckd, der er kommen l)jent, 
staat og ryger i Statkem saa man 

flete Stedek hat maattet sprede den 

igen. Paa Juellund staat ea. 2000 
Læs ude, og paa Stubberup har man 

ikke faaet et eneste Læö. 

Spillebuletne,« der nu i den sidfte 
Periode hat holdt sig nede, begynder 
atter at dukke frem· stlge ,,Kbhv.« 
har Jndchaveten af den tidligere 
Spillesalon i Jernbanegade aabnet 
en nn, der selvfslgelig gaar under 
Navn af Forening. Jmidlertid er 

det en Kendsgerning, at alle kan gaa 
lige ind fra Gaan og deltage i Seil- 
let. Omsætningsfunnncrne er lige 

Jsaa høje som i den værste Spilleperios 
de. Jndehavcren bar oven i siebet 
sendt Politiet en officiel Strivelse 
onl, at der er aabnet iaen, og at 
nmn oil fortsastte til det Yderstc uns 

der Paaberaabelfe af ForeningsretJ 
tensi Utrwnkelighed 

Dct blivcr et usclt Honningaar i 

Aar, hor en af Sydfyns Sagkyndige 
paa dette Ontraade, Chr. Peterer iL 
Tved, ndtalt til ,,3vend. Anitestid.«. 
Tot er mmmc Aa; siden, det bar ver-; 
ret ina d-.:.—.;-nx1t, sont denne Gang, og 
Prijeme vil da fikkert ogsaa qoa be- 

tydeligt i Vefret, san tneaet men- som 
de i Fjor var nalinindelia Einna. Chr- 
Peterfcn ofmstltweist-.dna.rligetW, 
Petri-sen sortasllus Jt en enkclt kendt 
ksriith Mantu- i Ums kun hat avlet 

« 
.. Honning inod 3000 Pd. i 

Muts 

En Trost er det dog, at der plejer 
at folge et sæklig godt Honningaar 
efter et daarligt. Saale-des er det 
sket eftek de to daarligste, vi hat haft, 
efter at den rationelle Biavl var be- 

gyndt, netnlig 1877 og 1900. 

Jorgiftuiug ved Blau-net- Paa 
Tokvet i Kolding todte Snedterme— 
ster Damgaard et Maal Blommer. 
Han ipiste straks nogle af dem, og i 

Hjemtnet fik hans Tjeneftepige nogle, 
sont hun ogsaa strats spifie, medens 
derimod Ftu Damgaard skyllede Re- 
ften "af, inden bun spiste af dem· 
Dagen efter fikDamgnard nogle slem-· 
me Bylder i Nakken og paa Halseml 
oa Piaen fik ligeledes nagte 

Tamgaard git sttaks til en Leege,«- 
der ifølge »Kold. Folkebl.« erkürt-ede- 

at Vyldernc ftammede sra en For- 
qyftning ved Nydelsen af Vlonnnerne. 

Lasgen crklærcde endvidere, at det var 
( 

et Held, Blonnnerne var spiste efter z 

Middagstnadem idet Forgiftningstils» 
fasldet derved ikke blev saa ondnriet, 

sont det ellers let kunde være blevet. 

Rand-t- «Hestematked. Randers, 
2, Oktober-· Til Heftemartedet i Dag 
er Tilfsrslen ringe. En Del Uebers 
hat indfundet fig, men Handelen er 

treuen. Bedsts Beste til Tystland 
tostede 700—785 Kr» ringere Beste 
600——-675 Kr» st Aars Hefte 650— 

’760 Kr. 

»Er-unumwun- Mem-tm link 
sum-. hurtlxxmase Dank-Ul- 

Heilig lllav 
aigask fra New York 

Toksdag d. 28. Oct. 
Dei-pas folge-k- 

Ftu schenktva st New York- 

Oct 21 OSCAR ll Nov. ll 
Nov· 4 UNlTED sTATkJs Nov. 25 
Nov. lp O. F. TlETGEN Dot- 2 
Oct. 18 HELIJG 01.AV Dec. 9 

» Pause-sc ils-» its chluso 2 Dssc rüstigen- 

Fok net-men- Opliytimlmk 110 In endet man 
ji«-( 111 Sen-stiftun- tm Ame-neun Linse-n- 
tm rmentboemle Akent elli c M 

A- E. JOHNSON sc c0. 
Groll West. kam-L Axt-tits. 

lfprlllclNzlls UT. — — cHchGO 
1244 Ist-h Ave. so» Minneispssll-. Minu- 

WIMU WMI 

Speeiol t- fki l l)u(l! 
Ved Køb at bek- Restkuzeret as 

Luther-s Rekomatokislce skriktets 
set vi os i Stand til at sieh-e dem-je vierslifultlc Ho 
for tlenubctysleligc Zum at ssc i Omslag eller sl.50 I 

Vælskhimi. 
Den oprimlclige Roglmlepris i Danmark var 9 Kr. 

Bogen er vcl værd at ejc. 
VII-ich Lotsen- Pshlishiss sun. 
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Jndesoldek ea. G,000 alfabettst ordnede Henvisninqek til den 

hellist Skrift Ubatbejdet of K. G. med Aubefaling as Prof. Gisle 

Johnson. 6te jgede Udgave· 520 Sidek med Fuglepetspettiv as 
det hellige Land samt adstillige Jllustrattoner· Sn yppetliq Gjælp 

) tpk sit-kacken 

Iledfat Pris- tp 1.«3() 

Minisss Ball-. Uns-L Haus«-, ; J Mai-, Rest-. 

AsscHENFELDT-HANSENS 

Yy illttskreret 

cfiskirkeljisioriejäfgälenjgHeiden 
somligjzer nu komplest indhunden i tu smukkc og solide 
Kind paa henhnlslsvjs 570 »z; 583 Arm-(- sider nie-il mange- 
Bilksder. net cr- ct skcrtlclcs yppctligt Værk, cler for- 

tjener at Amtes i ethvesrt krigten Hjem. stilen tsr livlig, 
ng lndhuklct pas een Gang untksrhuldetsde2, helft-tende- og 
npbyggende. 

Der ljpgymltss matt un dkildring us A iostcslen Wnlus okk ds- 
anclco Apostlsz den«-sto- kumnwk Lade alkers Historie jncltjl 
nu. san hat sei c!tjl(ls«ims«»«-ts ak den sorgt-S Nenighed mod don- 
l-jvskilkjek og Livssmgtek Satans Anlgb i Murtymclen og ban- 
Anlob kenne-m cle- forstk Aarhnndroders Vranglmkdommo samt 
han- l··0r.-w pua at Insle chls Mem bed i Verm-us PavnIa 
est-er utstsusn bavdegivot Kirkenkre .ngokcleksktsklseken t- 
sksb med wiskillige kkomkagende Anndens Exempel-. der holst 
Guds Fasse hojr over Vck«tcninvok, stiriysostomuQ Ambrosjus. 
Avgust1n). VI set- Ce ists-m Hans-H l( ostokljvet og Pavodomi 
met-s komogæan nt give Kasten Vordocishøkkcxlomma Vs boss 
tragt-n- trom olos Ue Most-oh cle- rcjsek sig moå Pswåommek og 
som pa- Rotormstlonsuden somit en herljg seit-. mkn den-sit 
oW Tilbugoslcgkst tka Pension-met- sids. Ist-is kenne-g Js· IN sniuomes senkt-wil. Endvidore Fjemlens Pol-sc pcn etwk 
Reformator-on at sklllo Los-o og Liv tku hinandonfkletismsm 
Orthodoksjom samt codes-list Rutionalismssns Nattern-ichs msa 

ogsm Tmsltvsts komyode Premvkud i vors Dust- Ugsaa Hok- 
kisus sojersgung i den ydke Mission samt sekthevægsslsome i 
Bunde-u behandlkss. 

chrket udkom i 48 blickten-G 10 cts. per Akt-sti- Det 
fass nu san-lot til folgende Fristen : 

I «u.-ftcr»»»»»» » » HEFU 
lnelbunslcsn i ein«-« c-((-l.·ikbf«sl » ZCZU 
h»«««»,(«« t· »Aus-Ä- JifnsL « » s7.«0 

Uns-ists Luther-im Pulplishing Konse, 
BLAllLlesJHR 
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nogle 
uclmærkecle Böger 

(ikke brandskadte) 

«.«-". zxiil ’samleles billige pri-eI-. 
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ok· I« p. mwsick: »B(«««g·««·«xxcsr »wer cle- 

krfstspligo Troslærslnm »»««. Uclkoms 
men 1846 l og2. Utsl til-samtnen 791 

sitierz i Omslag. .. .50 

» »Præsl«n »tr« Udlcmnmcn 1848 I. 
og 2 Del til-sammt II 458 siderz i Om- 
slag.. .. .25 

III-. h mskicnsssk Præclskentsr Log 
4. samling, benholdsvis 263 og 322 
sideks , i Omslag, hver »25 

Ist-for han« Immun- »J( s» Lignessc r 
udlsigt og ftp-klares I« Bshcllæsniw 
ger«, 926 sidekz i Omslag » » » » » «50 

»Jesu tre Besøg I« Eckhanien«, Bi- 

bellæsningetc 428 sidekz iOmslag.-. Also 

»Je-» Krisis Person og Dis-C En 
Rtelsclce studier. l. og 2. Del, iqlt 1060 
siderri 0v1818g.....».......81.00 

-)16. 
baut-h kath. Wut-hing lieu-e 

BLAlK NEGL- 

WWWWFWLMW MMRWF 
I
 

LFYFÆ
JFFFÆ

FIFIIFF
FF 

MFWIBWIWMMÆFM 


