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dtive Arbejdere ud i iin Hsst Sa( 

ital Herren not lade os vide, on 

han oil sende oö ud. Det nytter ji 
ikke for den, som ikke er kaldet, a: 

rejie ud. Men naar vi fsrst fam 
leert at bede for Sagen, og Herren 
rigtig faar fat i Hier-teure faa ital 
vi ogsaa nok foa at vi-de, om han 
vit, at vi selv skal goa ud. 

»Mein betaler det sig at drive 
Mission?« Her i Amerika er vi san 
optaget af, hvad vi kalder »Coms 
mercialism«, at vi fkal altid have 
at vide, om det eller det betaler fig. 
Men sanledes fagde Jesus ikke, da 
han vandrede hernede. Hon havde 
lige saa stor Grund som nogen til 
at klage over smaa Resultaten men 

han vidfte, at det betalte fig. 
Meu du kan maaike ikke selv rejie 

ud paa Missionsmarken Saa kan 
du i hvert Fald give noget til Mis- 
sionen. Her i Landet er der ingen 
faa fattigå, uden at de kan give no- 

get til Mission, — naar de bare vil. 
Men der er det neto«p, det kniber. 
Jeg hat hart om en rig Mand her 
i Londet, en Former-, han ejede en 

halv Section Land, —- og gav tre 
Dollars til Præftelsn Det var vel 
tre Dollars om Maatfedem Tiger du. 

k— —I 

Nei, tre Dollars om Aaret. Rom 
: en rig Mund giver tre Dollars 

om Aatet i Prwstelsm hvad mon- 

: han giver til Missionen2 Falk nu 

om Dage er bleven saa forelfket i 
den fattige Enke, der kun· gav me- 

get lidt til Tentpelkaöfen Og san 
gaar man hen og givek lidt ogiao 
og trot, at laa er man da mindst 
lige saa god som den fattige Enke. 
Men det kommer an paa, at vi fom 
Eulen lærer at give fordi vi eliker. 
Sau fkal det ikle blive saa lnapt 
med Gaverne. 

Og scm maa vi Ysaa hufke paa- 
at det er os l)erhjemme, der har den 
lette Ende af Byrden. De, der gaar 
dekude paa Missionsmarlen, har 
den tunge Ende, og vi burde hjælpe 
dem, alt bvod vi kan. Det mindste. 
vi kan gøre, er at hjælpe dem med 
vore Banner og vore Gover. Og 
lad os san ilke tsve, men lad os 

slynde os med at hjxlpe dem, thi 
Tidczn haften 

SIndag Aften holdt Prof. Vig 
Missionsforedrags og Paftor Peter- 
fen fortalte noget fra Missionen i 
Kinn. BegyndelfenÆf V.s Foredrag 
findeö i dette Nr. Side 2. 

D. G. M. Bach, Sek. 
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Rigctetteu 
holdt sit fsrste Mode d. 8. Jan. i 
Landstingssalm 

Blandt Tilhsrerne saas et over- 

vejende Tal Damen Dommernes 

Jndtrceden i Salen ftete i hsjtides 
lig Procession, i Spidsen gikRettens 
Fmd·, Højesteretsjustitiarius, Njels 
Lassen, i Uniform med violetkzlsjlss 
kaabe, efver ham kom Næftformans 
den, Prof. jur. H. Matzem derpoa 
de ivrige Medlemmer 2 og 2, en 

Dijesteretsassesior og enLandstingss 
mond, derpaa Justitösekretcer Thra- 
ne, Protokolfsrerne og et Par Assis 
stritten alle i røde Silkekapper. Midt 
imellem de anklagede, J. C. Chri- 
stensen og Sig. Berg, der degge hav- 
de givet perfonligt Msde, kom De- 
fenfor, Hsjesteretssagfsrer Wildw- 
hvis Billede vi her bringet. 

Kl. 10,20 fatstes Retten af Ju- 
stitiarius, idet Justitssekketmen op- 
læste Folkettngets Beflutning derow- 
llkton Or. Ree (hvis Billede vi fsr 
hat bragt) oplæste derpaa Stævnini 
gen og tog saa Okdet. Han krcevede 
bl. a. Greis· Eskild Salomon ind- 

stcevnet fom Vidne, da denne under 
et Ophold 1901 i Karlsbad Ikal ha- 
ve givet J. C· C» hvem han der 
traf, Oplysninger om Albertis kri- 
minelle pekuniære Tilstand. 

J øvrigt iagde Justitiarius: Som 
dekendt er der Uro i Samfundet, 
der trwnger til Ro, jeg henftiller 
derfor til After-, at han fatter iig 
i største tnulig Hurtighed Hin Nee 
forsikredr. at han skulde gsre dettez 
men at Materie-let var yderst am- 

fattende, hvortil Justitiarius replis 
cerede, at jo mere man var Hex-re 
over Stoffet, des kortere kunde man 

satte fig. 
Forhandlingerne udiattes derpas 

til Lordag d. 2. April, indttl hvils 
Xen Dato Aktor tog »Anftand«. 

Dr. Lewensteiu afstediset Repræs 
sentanter for dei mosaiske Trossam 
fund har nu affkediget Dr. Lewens 
siein fra hems Stilling fom Fsrftd 
prceft for den jødiske Menighed i 
Kahenhavw 

Gennem R. B. blev der den 18. 
Dec. udsendt følgende Meddelelje: 

»Repræsentanter for det mojaijle 
Trosfamfund meddelet, at de under 
Hensyn til, at Dr. T· Lewcnstein 
ved« Konfirmation af de Born, der 
i Henhold til Lov af 13. April 1851 
§ 9 efter Fotældrems Bestemmells 
fe var indfkrevne fom tilhsrende det 
mofaiice Trosfamfund, havde opstils 
let uantagelige Belingelfer, der var 

stridende mod den gelbende Pralsis 
og Forældrenes Reck, og at han of- 
fentlig havde demonftreret mod, at 

den anden ved Menigheden anfatte 
Prcest eftrr Repræfentantcrnes Be- 
stemmelse foretog saadan Konfirmas 
tion, samt under Henfyn til hans 
feneste Opttæden, har meddelt Dr. 
T. Lewenstein Assked »in-m Prcest ved 
Menigheden. 

Yderligece offentlig Meddelelie 
denne Sag vedrsrende vil ikke frem- 
komme fra Repræsentanternes Si- 
de.« 

Ya oek Imwtertto er oprettet en 

livsvarig Kontrakt med Dr. Lernen- 
stein, bemærker »Am ngl.«, faa 
hat Spsrgsmaalet ogsaa en retss 
lig Side, der formodentlig nu, da 
han er bleven affkediget, vil blive 
gjort til Genstand for Prsvelfe 

Bulotti i anthufet Siden Bulots 
ti fortes til Hat-ers Tugthus har 
der været Ro on: hans Navn. Dette 
er imidlertid ikke det samme som, 
at der ogsaa er falden No over bam 
felv. 

Tværtimod, -— efter hvad »Bor- 
Amtstidcnde« erfarer, viser han sig 
smdia meget nregerlig og voldfom 

Forelsbig er han installeret i en 

Enecelle i Fængsletö Kcelder. og 
Opfynet faar ikte Lov til at gaa 
ene ind i hans Celle, hvor han itte 
er læntet. Der man altid to Tuats 
husbetjente gag samtnen derind, 
for at de i paakommende Tilfælde 
tun overmande og binde hom. 

At dct ogsaa er en mer licmende 
Mulighed, at dette kan blive med- 
vendigt, fremgaar af fslgendc lille 

Hemdele der pagserede kort før 
Jul: 

Bulottt hat-de en Dag sat fig i 

Hovedeh at han vilde have en Flaer 
Mælk til ftn Mad. Dette er ifl. 
Reglementet tkke tilladt, og Opsps 
net nagtede ham det natur-AMI- 
Da de to Opsynsmænd lidt feuere 
paa Degen kom med hans Middaggi 
mad, gentog han sit Forlangendr. 
De waret-h at. det kunde der ikke 

vme Tale am- 

F Bulotti blev der-over saa rasende- 

Gnaden til Bei-sites Tilbagegang. 
Venftrebladet »Østsjæll. FolkeleCj 
der er halvt radikalt, halt-: reform, 
striver træffende: ,,En af Aarjai 
germ- til Venstres Tilbaqegakq fi- 
den Systcmskiftct maa søaes i Man- 
gel paa Sagkundfkab. Den Overtko, 
at en Mand, der kan læse og fkrive 
og hat været paa Hsjskole, er kapu- 
bel til at beftride en hvilken Iom 
holst Stilling i det offentlige Liv- 
vil forhaabentligs blive blottet af 
disle Tidets Begivenheder, oglaa ved 
Rigsretten«. 

Tll us kugcvalgt Land-rings- 
umkd i St» f. afd. Konfetensraad 
H. N. Hausen har Regeringen valgt 
den 65-aarige Herman Trier, der i 

·- 22 Aar reprcesenterede thnQ l. 
Krebs, indtil hatt i Flor besejredes 
qf Htjremandew Sekretær Jul. 
stilft J mange Aar var Tritt 

Erweiton Find 

— 

at han greb de Tallerkener, Ma- 
den var bleven bragt ind paa, og 
slyngede dem —- med Moden paa 
— efter Opsynet. Heldigvis var 

Betjentene saa hurtige i Vendingen, 
at de lige naaede at slippe uden for 
Deren, faa Moden fløj ned ad den, 
og Tallerkenerne knustes imod Gul- 
vet. Mcn Bulottis Raseri varede 
længe efter, saa det næften blev 
umuligt at komme ind og faa gjort 
rent hos hom- 

At Personalet pna Tugthuiet ikkcs 
er henrykt for denne Gest, siger 
iiq iclv De er overbevifte om, at 
lmn en skønne Dag vil foriøge at 
slaa en of dem i Gulvet. Faren 
for, at noget iaadant ital ske, bliver 
endnu mere overhængende, naar 

Vulotti, vistnok inden ret lcengen 
ital flyttes ira iin Enecelle op til 
en af Fællesstuerne, hvor han fkal 
bestæftiges ved Arbejde om Dimen- 

50 Aats Inbilæum J Anledning 
af den tatoljke Viskop Johannes 
von Euch-J ZU Aar-; Præstejubi- 
lceuin afholdtes der den 18. Jan. en; 
Festgudstjeueste i den katotske St.’ 
Ansgars Fiirke i Bredgade i Ke- 
benl)avn. 

De kommende Folketingsvalg. 
Hillersd, 17. Januar. Folketingss 
mond, Godsejer Johan Knudsen var 
i Gaar i Fredensborg famlet med 
sine Stillere fra sidste Valg samt 

xledende conservative Mænd og Kvini 

; der i Kredfen, i alt ca. 70. Paa Mo- 
idet udtaltes enftemmig Billigelse af 
den af Folketingsmanden førte Po- 
litik, og det vedtoges ligeledes en- 

lstemmigt at ovforde ham til at stille 

lsig igen ved det kommende Balg, 
hvilket Folletingsmcmden lovede. 

T --— Halm-L 17. Januar-. »Ny- 
ikøbing Apis-« met-deren Eiter at 
sVenftre hat afholdt Møder om 

diandidatfpørgsmaalet i forfkellige 
Sogne, afholdt Valgudvalget et MI- 
de i Vig Kro i LIrdagT hvor der 
viste sig mest Stemxiinq for at op- 

»fordre fhv. Folketingsmand Tho- 
mas Lotsen i Vraa eller Guardejer 
Niels Lotsen i Hsve til at stille fig 
i Odsherredskredien Det vedtoges 
derpaa at afholde tre ftore Msder 
til endelig Afgsrelse of Kandidats 

sptrgsmaalet 
En ærlig Sen-and En lille SI- 

mand, der forleden var kommen til 
Randers for at bei-ge fin Moder, 
opdagede ved at gsre sin Pengebe- 
holdning op, at han i Helsingør 
maattc have betalt fin Billet med 
en of »Dort 8 Dag«s berygtede 
Tikronefedler, hvilket Ekspedienten 
paa Banegaarden ikke havde be- 
mærket. Da det ikke var hans Me- 
ning at inyde Statsbanerne, hat 
han nu ifslge »Rand. Dass-U paa 
Jernbanestotionen i Randers ind- 
betalt 10 Kr» hsorefter der antagei 
lig bliver Gliede for 10 Kr. i Hel- 
singst-. 

— 

En sltoafstemuiug. Herning, 18. 
Janua1· Ved Kroafstemning i Snejs 
hing-Umrian Kommune i Guar, 
der foretoges efter indenrigsminis 
steriel Beftcmmelse, itemte 9 imod, 
at der gives Spiritusbevilling til 
Krer i Tisrring Sag-h medens 1 
stemte for. Der ek 855 kommunale 
Vælgere i KommuneIL For at Spiri- 
tusbevillingen fkal kunne meng 
fkal to Trediedclcs af famtlige stem- 
mcbcrettigedc stemme imod Bevils 
lingen. 

Vcsd en Afstemning for nogen Tid 
siden alene i Tjørring Sogn stemtc 
af 200 Vælgere 41 imod og 20 for 
Spiritusbevilling til Knien. 

Fiskerict. Fra Esbjerg skrives: 
Lordag on Søndag (15. oa »i. 

Jan.) indkom 10 a 12 Kuttere med 

Fakmftcr pkm 3000—— 5000 Pd. 
Kullcm der betoltcs med 18 Øre 
pr. Ph. 

! Matcdag""«indkom nogle faa Kut- 
tere, der paa Grund af strerk Blastl Um bavde ubetydelig eller sslet innen; 
Fangft· i 

Oele Ugen har vi haft ftormz 
fuldt og uroligt Befr, faa der ikkej 
har været Lejlighed ttsl Jiskem en- 

kelte Kutten hat fort-Ist at gaa ud, 
men er indkommen uden Uvbytte 

In enkelt Futter ,,Nekna«, der 
hat ligget ude hele Ugen, indkom 
Fredag web ea. 2000 Ph. Kullen 
der betaltes den hsie Pris af 
29 Øre pr. Det er meget uhels 
bist for Ziffern-, at Mret nu- da 

EWNIIIMII EINIGE-F s- SUARANTI FOR 
SALG 06 UVALITET 06 RENHED· 

Vi lovck at bytte, mud Betaling afTranSp()t-t. og efter anferte Priser denne 
Paka Copenhngen snulf for hvilken som holst andeu stags af vort Fabrik-it inden 
for den nu sinken-te Tidsgrænse, forudsat at Var-In ikke hat« taget skade, efter nt den 
furlod vor Fabrik- 

Kun fulde Palcker byttes og kun med vor Vidende ng Tilla(1else. 
COPENHAGEN sNUFF er lavet af den meet ndsøgte Tobak med Tilsætning 

knn af de ferneste iikx bedste Ekstrakter. 
cOPENHAOEN sNUFF er Verdens bedste Tobak baade som Sktaa og saus. 

Ovenstaaende Garanti folget med hver Pakt-e af copenhagen snuftj 
snustilvirknjng er en videnskahelig Tilberedelse af Tohakken for Menneskets 

Brug« Den er for Tobakken hvad Kngning er for Mnden eller Gastng for Vinen. 

Cupenhagen Snufs bruges mest som Skrkikn ldet deu bestnar af Smna Kærner ren 

Tobak Hfgiver den letter-o Sin satt og er htlltgere pag Grund nf at den var-er længere. 
Fang den ikke i Bulikketne, hvor De bor7 san Sender vi til de kegulære Frist-r og 

poktofkit til cnhver Adresse i U. s. saa mange. De tnaatte ønske af »C()penhagen" 
öcent Æsketc 

ÄMERchN sNUFF cOMPW, Dei-L s» 111 Fiftb Ave-une, New York, N. Y. 

det lader til at vcere rigeligt med 
dinllcr, holder sig saa uroligt, faa 
der irre gives Lejiighed tir FiikerU 

RevolvcrsTiggercn paa Fyn. Ny- 
borg, 17. Januar. Det er konsta- 
teret, at den i Ullerslev anholdte 
Voldsmand Hausen figtede med Re- 
volveren mod Sognefogden, da han 
saa denne komme ud i Gaarden mod 
fig. Voldsmanden, der var beruset, 
var faa ustyrlig, at han førft ud paa 
Ratten til i Gaar i Arresten faldt 
saa vidt til Ro, at Haandjernene, 
hvormed han var bleven belagtz tun-l 
de tages af hom. Ved Anholdelien 
visit-. han fig at være i Besiddelse 
af en Æfke omtrent fuld af Pa- 
troner. 

Det Sognefogden tilføjede Saat 
er maget smertefuldt. 

VognmaliugssFaget. Odense, 18· 

Januar. Der arbejdes for Tiden paa 
at faa reguleret Priserne for Bagn- 
maling over hele Landet. J disse 
Dage har der i den Anledning her 
i Byen vceret afholdt et Mode, hvors 
til Centralforeningen af Maler- 
meftre i Østifterne og Vognmalers 
foreningen i Kobenhavn havde ind- 
budt de fynfke Maler-meine Paa 
Msdeh der var godt bei-At, gik Kob- 
stadmalerne straks med til den frem- 
fatte Tanke. — Derimod mente Ma- 
lerne fra Landet ikke at turde gaa 
med forelobig· 

Aarfagen til Landmalernes Hold- 
ning er sikkert Konkurrencehenfyn. 
De fynfke Landmaleres Organisa- 
tion er saa ung og omfatter langt- 
fra alle Mestrene paa Land-et- 

Dtuknet. Mandag Eftermiddag 
den 17. Jan. begav to unsge Mennes 
ster, Erik Sonne, Søn af Fyrmester 
Sonne, og Viggo Hjalmar Hsyruth 
Ssn af Fyrassistent Høyrup, sig i 
en mindre Sejlbaad ud paa en Seil- 
tur fra Sessel-. 

J Nærheden af Sydøftrevet paa 

Hesfels kuldsejlede Banden, og de 
to unge Mennefker faldt i Vandet. 
Det lykkedes dem dog at komme op 
paa Baadens Kol, men Høyrup blev 

skyllet bort og druknede, medens det 

i fidste Øjeblik lykkedes at bjerge 
Erik Sonne. 

Liget er endnu ikke fundet. 

»Hm-DER US JERN" 
De holder bedst hvor slidct er 

haardesh Forarbeidet ak nd- 
sø gt Lætler,specielt gar-ver til at 

modstaa nctop den Slags slid en 

sund Gut euer Pige vil give dem. 
« To Lag at· Lædok er syer ind l 

ijpen jstedetior et, for at, hin- 
dre ask-Zorne cpakkes mi. sag-· 
Lemo er at ydorsto soigheC 

Mayek Special Mel-it skolesslco 
er its-ver til at- passs et same Fod paa, en kommt-Sabel, 

natnrli Munde-, som vil iorobygge Podplago isenoko 
Aas-, Fog er do modern-e 0 smukt udseende. lcun 
do Este lim- Mayek Hatt elstnæklcet ps- sagte-h 

PRULJMS Do vll sie-Mo og Navnst psa en Baume-mis- som 
llelce kornuocklots sprich-I Mel-it stunk-MONle sowie Dem 

tm. part-only et staunt 15x2013ulodo at Gaul-ge Washington. 
dvl laver ogsaa Honokbilt sko tot Mænch 

Lendjne Lady sko, Muth-. Washington 
Comkorr sko. Yerma Gushion sko og Ak- 
beitlssk0. 

F. MAYIDR BOOT ör SHOE CO. 
MILWAUKEE wIscoNsIN 

HOLDER 
MU· Jlss 

i Alberta, Canada 
Vor most-»- Ekskursion til den danske 

Koloni i .-Uherta. Canada. afgaar fra 
Cnunoil Blufss, la.. den 1. Nat-ts- 
Gasi med og sikrc Dem et stykke Land. 
Jernbancn kommen- derigennem i som- 
mer, og da vilde vi gerne se nogle(1an- 
Ske Nasnd slaa sig ned jen eller anden 

Fortetning i den upvoksende By. 

«R0un(1 Trip Ticlcet" kr- 
conncil Blukks s 25 

Elk Horn, Iowa. 

DANA KOLONI 

Ell( MN RW ESTATE clls 
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hvor Bokserne er ansbragt, og hvor 
Posten udleveres paa Helligdage. 
Her tillod han fig ifølge ,,Fred. 
ngl.« at stjæle den elektrifke Pakt-e- 
der oplyser Nummer Nu er den elek- 
triske Lampe anbragt saa højt appe- 
ot Tyven maa tage en Stige med, 
naar han næstc Gang vil have en 

gratis Pære. 

Vækkelfcsmsdcn Odense, 17. Ja- 
nuar. Atter i Aar bliver der her «- 

Vyen fra kristelig Side foranstaltct 
offentlige Vaskkelsesmøder. Paa 
Grund af Fyns Forsanilingshus’ 
Brand kan man jo ikke faa dennc 

Byaninas mæatige Rum, og Mei- 
derne holdes derfor i Missionshnset 
,,Bethania«, bvor der er Møde lich- 

;Aften i dennc Ugo. 
Ved Aaabningsmødet i Aftes var 

Ibegge Sale overfyldte. Falk stod 
xhelt ud i Gangen. Der var ca· 1500 

ITilhørcre til Stede. Paa Mødet, der 
varede knap 2 Timer, talte Sognek 
præfterne Lange og Haner samt 
Pastor H. R. Hausen, Odense. 

Offiecrerne og Væddeltbeur. 
Krigsministeriet hat ophævet J. C. 
Ebristensens Forlmd mod Officei 
rers Deltagelse i Væddeløb og be- 
stemt, at Offigerer og ligestillede 
samt Underofsieerer fremtidig kan 
deltage i Bæddelsb paa offentlig 

,- 
—- 

Bane paa Heste i privat Eie, for iaa 
vidt Afdelingschefen giver dem Til- 
ladolse dertiL 

Rimstcd Andclsfviucslagteri hat 
i 1909 modtaget 47,959 Svin mod 

ZUZM Svin i 1908. Overskuddet, 
877,000 Kr» er det ftørste, Slagtee 
riet hidtil har haft. Der efterbetales 
5 Øre pr. Pd. plus den tilbageholdte 
ch- cller ca. 8 Kr. pr. Svin. 

Alligcvcl rcddedc. Mod al For- 
ventnina er det lykkedes wt redde 6 

Vjcsmvwrksarbejdere der Tirsdag d. 
15. Jan. blev levende begravet i 
Gruben »Holland« Ved Gelsenkitken 
Straf-J efter Ulykken lmvde man end- 
nn Haab om at redde dem, idot de 
var slupne ind i en Niche, der hande« 
bevaret dem mod at blive knustr men 

da der fkete en ny Sammenstyrtning, 
og da de derefter ikke gav nogectLivös 
tegn fra fig, anfaa man dem for for- 
tabte. 

Redningsarbejderne forthttes na- 

turligvis alligeveL og Fredag Akten 
den 18. Jan. blev man atter alt-de- 
ligt anerkaka ved at htre betet 
Stemmerx og Lsrdag Middaq,M.s 
PS naaede man endelig ned til dem 
og fis dem alle reddede i god sehede 

A 

Straffet Dyrplager. En Mælkesj 
kqu vilde under et stærkt Snefald 
i fortige Maaned winae sin Heft, etl 
gammelt, magert og udslidt Dyr, til 

at køre op ad Balken paa Skolegade 
i Give. Han flog las paa den med 

Pisken, men førft da nogle Folk fkubs 
bede bog paa Bognen, lykkedes dot 

Gesten at faa den op ad Balken; det 
ftakkels Dyr var faa udtnattet, at det 

maatte spændes fra. J Netten slap 
Karlen ifølge »Beste A. Av.« ·med 
en Bøde paa 10 Kr. 

En Skattefnyder. En Nærings- 
drivende i Aalborg er af Finansi 
ministeriet bleven ikendt en Bøde til 
Statskagfen paa 500 Kr» idet det 
er konstant-eh at han hat gjort 
urkgtig Selvangnlvelse til Stutz- 

Tskattcansættelfe Hereftet vil Kom- 

munen ifslge ,,,Nordjyll.« sikkert 
stride ind mod den paagceldende for 
Kommunefkattens Vedkommende, 
bvig han ikke i Mindelighed ordner 

Sagen. Han hat allerede tilbudt 
Kasse- og Regnfkabgudvalget at be- 
tale en Bsde paa 1,500 Kr. 

c- stcl Tyv gik forleden ind i« 
det Rmn paa Fredericia Iowa-, 


