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kommen sra Grenaa med en Lad- 

ning Rødspætter. og Mandskabet var 

gaaet i Land. Sturm og hsj S- 
unmligaør indtil videre alle Red- 
ninassorspg. 

NR Hillerød, 25. Januar-. Udfor 
Tidsvilde Leje og Liseleje er Skons 
nerten «Fainiliens Hund« as Odense 
strandet i Nat. Skonnerten er lastet 
med Majs oq spaa Nejse sra Knaben- 
bavn til Aalborg. Mondskabet red- 
dede siq i Land i Skibets Jolle. 

NB KieL 25. Januar. Siden i 

sGaar er der over hele Slesvig og 
Holsten faldet umaadelige Snemas- 
ser. Jernbanes og al anden Trafik 

shar lidt store Forsinkelser· Stormen 
-og Snefaldet vedvarer. 

. RB. Hamburg, 25. Januar. Si- 

iden Kl. 1 i Gaar Estermiddag bar 
der raset en voldsom Snestorm: næs 

stcn alle Sporvoqnslinier har maats 
tet indstille Dristen, og Jernbanes 
togene er stærkt forsinkede 

Flere Ksrcestlsidende end i noget 
andet Land. Den danske Krcestkomite 
bar iselge »B. T.« udsendt Berei- 
nina om sin Virksombed sra 1907 
til 1909. Til Beretningen, der er 

udarbeidet as Komiteens Fovmand, 
Professor C. O. Jensen, slutter sig 
en grundia og omsattende statistisk 
Bearbejdelse as Optcellingen af 
Kræftpatienter, ndarbejdet as Pro- 
fessor Fibiger og cand. mag. Sv. 
Trier. 

For at faa Oplysning om, hvors 
manqe Krcestlidende, der findes i 
Danmark, valgte Komiteen en Me- 
tode, som bar været benyttet i Uds 
landet, nemlig at tælle, hvor man- 

ge der paa en bestemt Dag er under 
Læaebehandling· Den 1. April 
1908 blev as 1524 prakttserende 
Læger, der i Fowejen bavde saaet 
Skemaer tilsendt as Komiteen, alle 
Kræstpatienier opferte Der viste sig 
ved denne Optcelling at være 1135 
Krcrstlidende i Tun-sinkt Auslaan 
Besolkninasantallet paa den nævnte 
Daa til 2,650,000, bliver Forbolsdet 
saaledes, at for 100,000 Mennesker 
sindes der omtrent 43 Krceftlidende, 
hvilket er det befeste Tal, der er 

fundet i noqet Land. 
Det byppigt angrebne Organ var 

Mavesaekkem der var anarebet i em- 
trent IA as Tilsceldene: derefter kom- 
mer i Rækkesslge Brystet (hos Nin-« 
den), Livmoderen, Tannkanalen og 
Ha n. « 

; Oin det interessante oa endnu 
nasaforte SpergsmaaL om Ktceften 
er arm-lia, eller om den er smitsonh 
giver Beketningen slere Oplysninger 

las Interesse Der var saaledeg 144 
Tilsoelde, hvor Kreesten sorekom has 
slere Medlemmer as samme Familie 

Heller bog slere Petsoner, der levede 

fintimt sammt-m men sikre Slutnin- 
»qer kan man ikke drage as det op- 
slyste 

Kræstcn i Daumen-k. 

COIPEWIIIAGEM ZEIle GUARANTI FOR 
sALG 06 RVAUTET OG RENHED. 

Vi Inn-r at hytte, mud Betaling as Transport. og efter anferte Priserdenne 
Pakke Copenhagen snuff sur hvilken som holst enden slags af vort Fabrikat inden 
for den nu anfarte Tidsgrætise, futudsat at Varisn ilcke har taget skade, efter at den 
forlod vor Fabrik. 

Kun fulde Palclcer hyttes og kun med vor Vidende ug Tilla(lelse. 
COPENHAGEN SNUFF er lavet af den meet ndsogte Tobak med Tilsætning 

knn as de retieste ug hedste Ekstmlctetx 
cOPENHACEN SNUFF er Verdens bedste Tobak baade som Skraa og saus. 

Ovenstaaende Sara-Its folget med hver Paklee as copenliagen Smqu 
snnstilvirkning er en videnskahelig Tilberedelse ak Tolmlcken for Menneskets 

Brug. Den er for Tobakken lnsad Kngning er for Maden eller Ost-ring- for Vinen. 

Cupisnhagcsn snufl liruges mest som skmn. ldet den bestaar af smnn Kærner ten 

Tobak Afgiver den letter-c Sin saft og er billigere paa Grund af at den var-er beugen-. 
Fang den ikke i Bntikktskne. ltvor De hor, sxm sendet- vi til di- regulmrc Frist-r og 

portufrit til enhver Adresse 1 L. d. saa mange. De maatte ønske af ..C01)enhaget1" 
5cent Æskek. 

AMERchN sNUFF coMPW, Des-c s» 111 Fikth Ave-sue, New York, N. Y. 
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Bæklelfeemjdet i Rsbcnhavm 

Den 25. Jan. begyndte den be- 
lendtc norsle Vækkelsespræditant 
Albert Lundc, faa vidt vi 
fkønner paa Væklelseskoiniteecissnds 
bydelse, en Rælke Vækkelfesmøder i 
Ksbenhavn Fra Albert Lundes 
Msder om Aftenerne den 25. og 
26. Jan. bereitet »Kr. ngl.«: 

Det sprsle Møde havde fyldt Sid- 
depladserne i ,,Bethesda«s Festsal. 

Knmmerherre Barner indledede 
Mødet. 

Derefter talte A. Lnnde over Da- 
vids Bøn i den 51 Salrne: »Gr) 
mia igen din Zrelfes Fryd!« 

Ud fra dette Ord fremfatte han 
tke Spsrgsniaah Hde er det, svm 
tager Frellens Fryd fra det trer- 
de Mennefke2 Pan hvillen Maade 
kan et Menneske faa Glceden i Gud 
tilbage? Hvilke Følger bringet det 
med siq at eje Frelsens Fryd? 

Til Slutning betonede han, at 
ved de Msder. der skuslde holdes i 
Kabenhavm var det Gud alene, der 
maatte gsre Værket. Man maattq ikke se ben til Mennesket, men til 
Gut-· Ligesoni hans ttoende Ven- 

( 

net hjetiune i Kristiania under disfe 
Moder vilde fainles i fmaa Kredie 
til Ben, fanledes bad han oglaa her 
de troende okn at bede am, at Her- 
ren selv vilde velftgne sitOkd 

Det var en god Begyndelie i Af- 
tes (den 25. Jan.). 

Festfalen i Gothetsgade Aar i Aj- 
tes (den 26. Jan.) fyldt med en 

Skare Mænd (M-det den Aften var 

tun for Mænd) — for slørfte Delen 
unge ——, og det blev lagt disse ind- 
ttængende paa Sinde ej at fvigte 
paa Afgsrelsens Dag, naar de tom 
til del-es »Kades-Barnea«. 

»Da vi kom til Kades-Barnea« 
(4. Mos. 20, d. Most i) var Te- 
nmet for A. Landes Tale. Hvor 
nær et Mennefke kunde komme til 
Guds Nige og dog lkke naa derind 

Kong Herodeö var nær (Mc. 6) 
men hans sLetsindighed og Synden 
holdt hcnn tilbage, og det endte med, 
at »Jefus fvarede ham ikke et Ord«. 

Pontius Pilatus var nase, men 

Menneflefmgt holdt ham fra at tage 
Skridtet 

Den tige Yngling var kommen 
endnn nærmere end disse to, da Je- 
sus fande: »Es-lex mig!", men nei- 
han gik bedrjvet bott. Aldrig kun- 
de hcm glemme den Dag paa Vei- 
-siden, da han talte til hom, da han 
saa paa hanr. 

Israel stod ved Gramer af Lan- 
det, men kom ikle ind. De troede 
ikle, at Gud tunde bevare dem der- 
tndr. Men den Gud, der havde 
fort dem til KadessBarnea, havde 
vgan været mcegtig til at bevore 
dem inde i Kanaan, hviö de var 

gaaet derind. 
Talen refulterede i dette: Du un- 

ge Mandl Den Dag, Gud ftrer dig 
næk sit Ritze, væk ej nlydig, men 

taa Skrtdtet helt nd on bliv en 

Kriftenl 

Den vætfte Sneftokm i Winter. I 

»Jyll. Pst.« of M. Jan. striver:« 
Meteowloaisk Institut fluttede 

sin Aftenmeldina med at spoa ,,ftær- 
ke Binde« omkring Øst med tiltagende« 
Frost, tildels Sack«-. Oq den Span- 
dom var saavist ikke overdreven. Ok- 
kanen hylede Ratten lang, den« 

fmækkede mcd Porte oa raslede med« 
Vindner oq lavede et syndiqt Hal- 
lsi med Falk, dcr var lidt sent 
ude. Froste-n bed, on Sneen sved 
og dynaede sta op paa Gader og haa, 
det mindste Fremspking i TekrænetJ 
Det blev den værfte Sneftorm den 
ellers i faa Henseende flittiae Vin- 
tpr havde præsteret 
Da Falk vaagnede op t Gast Mor- 

ges, var Vinduerne ikke til at fe« 
igennenn faa tykt havde SnestorU 
men fmurt paa. Da ask man ndx 
blev der budt paa nye OverraskelH 
fer. J Byen var .dugfacadertie" 
klcedt i Hvidt oa Gaderne unsern-; 
kommeliac on ude paa Landet mast- 
te Traftktem lelv den allem-vorn- 

s 
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digfte, opgivesz. Tot gælder Syd 
som Nord, Øft fom»Ve-ft. Hele Lan- 
det havde haft Beføg af den flits 
tige Gæst, og fra flere Steder i det 
nordlige Jylland meldes der om 16 
-—2() Fod Sue· 

Og Snestormen havde det ilke 
fom sine Forgængere: at den hur- 
tig blev træt oq lagde sig til Hvile 
—- tværtimod; trods Nattens An- 
strengelser oa sinke Bedrifter fort- 
sattc den med uformindfket Kraft 
hole Dagen i Gam, og til Tider 
tog den sat med endnu starre Volds 
somhsd som for at vise, at den 
kan holde nd i llger og give en 

Vinter Magi- til dem, de fleste kun 
kendcr fra Bedsteforældres Bekets 
ninger. 

En rigtig Ttafikstaudsnink 

For Tkafikken paa Banerne var 

naturligvis Sneftormen meget gene- 
rende. De flefte Baneftrækninger i 
Jylland maatte melde Pas straks i 
Gaar Mai-ges- Og det gælder ikke 
blot Vestbanen og de private Ba- 
ncr, men endog den jydske Hoveds 
baue. Mellem Aarhns——Langaa og 
Horsens——Skanderl-ora blev Driften 
ftandset Kl. 8. Man var nødt til 
det, efterfsom der fine Steder laa 
indtil 16 Fod Sue. Og om Ryds 
ning kunde der felvfølgelig ikke væs 

re Tale, san længe Himmel oq 

Jord ftod i Snefog. 
Morgenekspresfen fm Kahenhavn 

var det sidfte Tug, der flap igens 
nem. Det nnuede til Aarhus og 
sendtes ikke wider-e Toget havde 
nfdnge Passanerer med, og de tog 
ikke alle den ufrivillige Stands- 
nina med lige godt Humor. Nogle 
skældte nd paa Stationspersonalet, 
mcns andre gav Vefret en Ormann- 
og lige lidt hjalp det. Paa Statis- 
nen kunde man kun spare, at den 
Dag kom Passagererne fikkert ikke 
viderr. 

Stokmsns oq Hvaandcts 
Odelæggelsnu 

Befle, 25. Januar-. Som Folge 
af Stormen steg Fiorden i Dag 4 

Fod over dagliq Vandftand. J 
Byens lavtligaende Del trængte 
Vandet ind i Hase-ne, og flere Ste- 
der maatte Bcboerne flytte. Anlkbss 
broen ved Munkebierg er sdelagt 
Den forrvgende Snestorm der har 
raset fiden i Ast-IT bar standfet 
al Samfærdfel paa Baner oa Bei-. 
Mælkeq Post- og Fraawogne bar 
indstillet Ksrslew Fra Bestekegnen 
meldeg, at der er falden en uhyre 
Samaritqu Snedriver paa mange 
Fods Høfde spcerrer al Fastdfel 

Koldinq, 25. Januar. Det ftkkrke 
Hsfvande bar i Koldinq anrettet en 

Del Skade ved at trænae sub-i 
Kasldere oa Privatlefliabeder ved 
ldannen on Aaen Beaae Byens 
Meist-iet- er standset, oq Bny bar 
innen Mællettlfsrsel haft i Dag: is 
det ene Meferi trængte Vandet ind. 
Vandstanden var ca. 6 Fod over 

baaliat Bande-. men Kl. ka. 214 
beanndte Vandet at falde. 

J Frederieia trænate Bandet op 
i Gothergaade. 

Færaefarten Esbferq—Fan- er 

indsiillet 5 Fissterkuttere fra Es- 
bsem er paa Bat-et 

Endmt » der inacn Skade fket 
pan Telefons og Telcarafledninaeri 
ne i bot sydliae Jnlland. 

NR Odense, 25. Januar. --— 

Søndre Havnemole i Odenfc or iføls 
ae »Fyns Sokialdem.« schlagt as 
chfret i Nat. Alt Trævasrket fand- 
teö i"-Moraes drivende i -Vandet. 
Skaden ansiaaes til ea. 8000 Kr. T 

NR Næftved, 25. Januar. Veds 
Fate Ladeptads hersier stærkt HsisI 
vande. En starre Veistræknfna ers 
bvrtskyllet, oa flere Hdufh som ersl 
met-e oa mindre undermineret af« Band, truef med at sfnrte fammen·. 

Fra Sien. 

RQ Aalbora, 25. Januar-. Most wrikonncrten »Warst-« af Aalborg,l 
tilbsrende Fsskebandlor Moriensen i« 
Its-am er i Nat drevet i Land ved 
Maa. Monan var i Asteö an- 

Tyvrriet fra Bankbudet. 

En Tilstkmelse Københavm 2—1. 
Januar. Zikbergleit, der blev paa- 
qrebet samtnen med Jtalieneren 
Massa, har nu overfor. Asseöfor 
Arel Rasmussen aflagt en delvis 
Tilftaaelse. 

Han har indrsmmed at han sam- 
men med de tre andre kørte paa 
den Sporvoqn, paa kyvilken Bankbus 
det blev ndplyndret, og endviderc, 
at Nmerikaneren Bollock ftjal Tea- 
neboaen fra Bankbudet, oa at han 
for sin Port havde modtaget 100 
Kr. af de stiaalne Penge. 

Det er endvidere bleven oplyft, at 
Spiro (Masfn) har vceret ftraffet i 
Paris-, London, Dresden og mange 
andre Steder: han er professionel 
Falfksspiller oa Lommetyv. 

RevolversTigqercn. 

Nyborg, Li. Januar· Den ved 
Overfaldet i Ullerslev forleden san-«· 
rede Somiefoaed Haufen er nu san 
rass, at ban i Formiddagö Bunde 
mødr i Retten oa afgive Forklarina. 
Der fremkom isvriqt intet nyt ved 
dette Jordan 

J Eftermiddaq bliver Sonnefoas «- 
den biemsendt fra Syaehufet. Det- 
hat ikke været muliat at finde Re-«i 
volverkuglen, der stadig sidder i hans l( 

høire Underarm Man mener imids 1 
lertid, at den maaske fenere af sin« 
Ielv vil komme for Dagens LyHT 
Jøvriqt met-es Sognefogden ikke atxi 
ville faa varigt Men of sit Saat-. 

Den arresterede Maler Jens Peter 
Hausen hævder vedblivende, at han 
var iaa medtaget as Spiritus, at 

han slet ikke kan huske, hvad der nack- 

mere stete. Derimod har han et Par 
Gange i Retten gentaget fin første 
Fortlarsing om, at han havde tobt 
Revolveren i Odense for med den 
at styde den førite den bedfte for 
derved at komme i Tuqtbuset. 

Alberti-Affæren. 

Retten sættes i Cellen. Da Al- 
berti den 26. Jan. skulde afhentes 
til Forhøty er klærede han poany, at 

hans Helbred var faa nedbrudt, at 

han umulig kunde folge med. 

Asfessor Schon begav sig derefter 
med Rettens Personale over til Al- 
bertis Celle, hvor Retten blev sat. 
Alberti nedlagde vedblivende Jndi 
figelfe Insod at blive afhørt og kræs 
vede Fængselslaegens Erklcering af- 
cesket. 

Fængselslcegen, Dr. Riis, kom nn 

til Stede og erklaerede, at Albertis 
Helbredstilstand ikke var til Hinder 
for en Afhørina i Cellen. Domme- 
ren fremlagde nu Prokurist Jor- 
gensens sidfte Jndlæg og anmodeds 
Alberti om at udtale sig desangaaens 
de; men Alberti fastholdt, at han var 

ganske ude af Stand til at afgisvis 
Fortlaring eller befkæftige fig med 
Negnskaber. Asfessor Schau erklces 
rede da, at for saa vidt Arreftanten 
ikke inden Fredag havde noget at 

spare, vilde Sagen blive fluttet. 
Alberti svarede hertil, at han ikke 

saa sig i Stand til at udtale sig ncers 

mete om Dommerens Tilkendegivel- 
se, men at han nedlagde en bestemt 
Protest mod Sagens Afslutninsg paa 
det nuværende Tidspunkt 

Derefter hoevedes Retsmødet 

Gulderang-. Den 27· Jan. fei- 
rede forhenværende Møller H. P. 
Jener og Huftru, Kallundborg, de- 
res Guldbryllup. 

Det gamle Brudepar hører begge 
til den indre Missions gæmle Ven- 
ner, som med særlig Glcede taler om 

den Tib, da Paftor Vilh. Beck end- 
nu stod i sin fulde Kraft og drog 
ogfaa dem til Ørslev Kirke Jen- 
ien hnr tidligere Været Møller i 
K«ongsted, Nidløfe Sonn, hvorfra de 
for en Del Aar siden flyttede til 
Kallundborg. 

Guldbrudgommen er trods fine 
74 Aar rask og færdes omkring. 
Guldbrudem fom er ZAar yngre, 
har et Par Uger maattet holde 
Zeugen 

Menge Venner qlædede de to 
zamle paa deres Hsjtidsdag. 

Faurevcile Hsistolr. Forbenvæs 
rende Trafikminister Th. Larien talte 
Den 24. Jan. paa det sociale Kur- 
ius paa Faarevejle Højfkole om An- 
Ielgbevæaclsens socialc Vctydnitm. 

Talen-n fkildrede Andelsbevwaeb 
ens Historie og gennenmik dens »d- 

Jikling, sidcn Andelstankcn førfto 
Bang blev fremsat i England i 
1814. Taler-en frem«hævedc, book- 
Tedes Andelstanken i Danmark er 

Iørt nd i Livet fom intvt andct 
Zied i Werden Foretagende efter 
koretaqende er reist paa Andelss 
sankens Grund, oq Taleren hcevdei 
Ie, at det er Andclsbevægelsen, som 
Eiter den sdelæggende Krig genrejs 
te Landct ikke alene i økonomiiL 
nen tillige kulturelt paa en iaadan 
Rande-, at Udlandets Beundriyg for 
IS er vakt. 

Tal-ten hævdede videre, at dei 

spludseslig afgaaet ved Døden ramt as 

»et« rslndelsbevægelsem der frembar ou 
ikabtc Betingelserne for UdnytteljenI 
af de senere Aars mange humane 
Luna skildrede, hvorledes over Halvs 
delcsn of Landets voksne Befolkning 
einen paa den ene eller den anden 
Munde var knyttet til Andelssagem 
og fastslog til sidst, at Andelsbevæ- 
gelsen var den af Tidens sociale Be- 
vægelser, der har haft den ftsrftv 
Betydning for vort Samfund. 

Foredraget efterfulgtes af en For- 
handling, som fortsattes i Eftermids 
dogsmsdet. 

Dsdöfald. Købmand S. C. Jor- 
gensen i Thisted er forleden Nat 

Al 

et Hierteslag. Den afdøde var ifsbgcs 
»T.hift. A. :)lv.« en afholdt og anfe: 
Mond i xidc Ksredse paa Grund as 
sjn Redeligyed og Samvittigshedsfuls 
bed. Han var stilfærdig og jævn i 

sin Færd og til daglig meget til- 
bngeboldende; men naar Talen faldt 
paa nationale SpørgsmaaL kundc 
ban rives med og blive ligefrem veli 
talende. Offcsntlige Hverv havde han 
ikke, men i Foreningsslivet var han 

1en ret ivrsig Deltager, og man satte 
stor Pris paa ham for den Interesse 
oa Jver, hvormed han tsgtede, hvckd 
der blev bam betroet som Bestyrels 
sesmedlrm bonde i Hsjrevælgerfors 
eningen oa Forsvarsbroderforenini 
gen· 

DÄNÄ KOLONI 
i Alberta, Canada. 

I,Vm« nasste Eksknrsjun til den danske 
Koloni i Alberti-. (J-ma(1ki. afgaar fra 

Cnuncil Blufss, la.. den 1. Marte. 
Gan med ug sikns Dem et Stykke Land. 

Jernhanen kommt-r derigennmn i som- 

nier, og da vilde vi gerne se nogle dan- 
ske Hin-nd slaa sig ncd sen eller anden 

Fortetnjng i den opvokscnde By. 

«Routul Trip Ticliet" kra 
couucil Blukks S25 

Ell( HURN REM EsTATE co- 
Elk Horn- law-. 
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Nogle nye 

imporlereve gratulaliauzsiokt 
Nr. 101.—Et fmukt dvbbelt Kart, Starrelie Zygx 

51;-2, med ophøjede Roser og Sløjfe samt Okdene »Ti! 
Lykke« paa Forfiden. Paa Jndsiden et Vers og Linier 
ti! Jnskription. 10c Stk. 81.00 Duf. 

Nr. 102. — Kort med indlagte Blade, HEXEN-G- 
prydet med Landfkabsbillede og ophsjede Blomster paa 
Forfiden, Vers indeni. 10c Sti. 81.00 Duf. 

Nr.103. Et fmukt udskaaret Kart, 31-2X51-2, prydet 
med Roset. Paa de indlagte Blade Ordene: ,«Hjertelig 
Lykønfkning« og et Vers. 10e. Stk. sl.00 Duf. 

Nr. 104. —- Et meget smagfuldt Kort 23X4X5 med 
ophøjede farvetrykte Linier og Forglemmigejey indlagte 
Blade med Ordene »Ti! Lykke« og Vers «paatrykt. 
10c Sti. sl.00 Duf. 

Nr. 105. — Udskaaret dobbelt Kokt 4Y8X3Z4, 
prydet med Forglemmigejer oq Baand. Judlagte Blade 
med paatrykt Vers. 10r Sti. 81.00 Duf. 

IS
 

Nr. 1()6. «— Fint ndkkkmrne Kort 412X2X3 med 
Vlomster iSilke. Ordene »Ka-rlia Hilsem »Herr-en vel- 
signe dig« ellcr ,,Hjertelig Lykønskmng« i Guld. 5k Sti. 
50k Duf. 

Nr. 1()7. --— Særdeles smagfuldt enkelt Kott MAX 
314 med Guld oa ophøjcde Forglennnigejet og paatrykt 
»Ti! Lykke«. 5c Sti. 50c Duf. 

Nr. 1()8. —- Smukt udskcmret eukelt Kost MAX 
slzz med Gulsdmtid og ophøjcde Rosen Ordene »Ti! Lyk- 
ke«, samme med Vioch 5e SE. 50c Duf. 

Stort Udvalg af nye Julekort vil foreligge i god 
Tib. Fuldstasndia Fortennclscs udkommer festere. 

I 

Snmkt Udvalg af Prøvckort tilsesdes frit for 10 

-Cents, starre Udvalg for 25 Cents. 

Danifh Luth. Publ. Hufe, 
-. Blair. Nein-. 
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