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Albett Ludes Mtder i Klbenhavm 

Der er itke meget af det, som fores 
gaar derhjemme, der interesserer os 
i den Grad iom de kristeligsreligiøfe 
Livsbevægelser J denne Tid er det 
Albert Lundes Meder i Købens 
havn, der tildrager sig Guds Riges’ 
Venners Opmærksomhed -—— til Dels 
vel ogsaa den verdslige Befolks 
nings. Vi meddeler nedenfor ,,Kri- 
stelig Dagblad«s Smaareferater fra 
tre Aftener i den Tonle, at det vil 
have samme Interesse lfor vore LE- 
iere sorn for os. l 

1. Februar. —- Ved Medet i Af- 
tes, der atter havde fyldt BethesJ 
das Festsiab talte A. Lunde over 

Pauli Ord til de troende i Ephe- 
ins: »Vandrer varligen — Teber 
den belejlige Tidl« 

Gan lagde særlig de troende paa 

Hierte at lebe den beleilige Tid til 

at arbejde for og vidne am Herren» 
Den mest belejlige Tid var-samt 

den samaritanfke Kvinde —- itraks,’ 
naar man selv var bleven mnvendt’ 
til Gud, men det gjaldt da om ikke 
at gaa lcengere, end rnan ier havde 
erfaret. 

Der var ingen for ung af Aar 
til at vidne am Herren, men det 
korn her særlig an paa at lægge 
Mærke til Ordene: »Vandrer var- 

ligen —- og keher iaa ——«. Det Ehens 
vistes her særlig til Naamans lille 

Tjenestepjge, hendes Liv gav hens 
des Vidnesbyrd Troværdigshed Der 
gjaldt om at leve med det Maal for 
Ofe, at Sjcele maatte vindes for 
Herren, saa fkulde Herren nok give 
Anledningernr. 

Forwldrene maatte kjbe den be- 

lejlige Tid over for deres Bern, og 
den beleilige Tid var den. da deres 

Ord endnu var Bernenes hsjefte 
Autoritet 

J de troende unges Forhold over 

for deres Forældre gjckldt i fcerlia 
Grad Order: ,,Vandrer variigenW 
Disfe maatte, am de var uomvendteJ 
mere vindes ved deres Barns helej 
Maade at leve paa end ved deresl 
Ord. ( 

Tisl sidst henvendtes Ordet om at« 

tsbe den belejlige Tid iærlig til del 
uomvendte i de iorskellige Aldrei 
Der var Tiber-, hvor det icerligs 
qjaldt »Jesus af Nazareth gaarz 
forbil«, fom han kam næt den blind 
de Bartiniæus, fom han tom nær 

Tolderen Sara-us. 
Der blev mange tilbage til Eiter- 

mtdet. 

2. Febr. —- Bethesdas Feftial 
var atter i Aftes fyldt med Stil-here- 
re; der fes efterhaanden ikte iaa af 
Guds Riges særlige Arbejdere 
iblandt disse, og disse Moder brin- 
ger to heller Ike mindst Bad til 
dem. T 

J Aftes talte A. Lunde over. 

Ordene, der er udtalte orn Sara-! 
son og Menigheden i Sardes — 

Dorn. 16.: ,,Men than vidfte «ikke, 
at Herren var vegen fra hom« og 
Anb. Z: »Du har Navn af levende. 
men er del-«- 

Det vistes nd ira Samions Hi- 
storie, hvorledes det knnde gaa ved- 

over med den, der engang havde haft 
Guds Aand og Guds Kraft. 

Ligefom det at være i Pagt med 
den levende Gud gav Magt til at 

fejre, og det at slade sig drive af 
Guds Aand gjorde et Menneske 
uovervindeligt, sauledes miftedes 
denne Magi, naar det gik bort fra, 
hvad der var Guds Villie, og hvad 
der var ret for Gad- 

Det ydre Fald var skun Udslag of 
Affald sra Gud, der var iforegaaet 
inde i Hier-tot som hos Samson oa 
Simon Peter. 

Folget-ne af at være gaaet ind 
paa Afveje over for Guds Villie 
og have mistet Guds Kraft var — 

fom shos Samfon — den, at de 

Fjender, man for havde sejret over, 
nu fik Magten over en, at man mi- 
ftede sit Syn for Synden hos sig 
ielv og hos andre, Synet overfor 
det guddommelige Ord, at Gud Hek- 
ten blev spottet, og man felv blev 
til Nar. 

3. Febr. —- Der var over 2000 

Menncfker samlet i Aftes i Garnis 
sons Kirke. 

A. Lunde talte ud fra Luk. 15 og 
Joh. 10 om »Den aode Hyrde«, og 
udviklede Hyrdens Gerning: Hvors 
ledes Hytden gik og søgte efter det 
tabte Faun ·lokkede og kaldte, hvors 
ledes han søgte at spærre Vejen og 
standse, bvorledes. han undertiden 
maatte tage Lammet for at drage 
Faaret efter, og hvorledes hart var 

trosfaft i at bære og bevare det Faun 
der var «fundet. 

Der blev holdt Eftermøde i Me- 

criahedshufeh 

Politik. Ved »Delegationen«s 
Møde i Jylland d. 22 J.an udtalte 
J C C og Neergaard siq ifølge 
».V L. i U.« noermere om Samar- 
befdet mellem de 3 Venstregrupper. 
Den første manede til at holde Skeli 
lene rene til begge Sider. baade 

over-for Højre og de socialsradikale: 
det nælder for det felvstændige Ven- 
ftre at holde sin Sti ren. 

Neergaard paapegede det store 
Ansvar, der ligger paa Vensiregrups 
perne, da den nuværende Regering 
staat overordenrlig formt Selv oin 

Venstre ikte er ved Magten, har det 

dog mere Magt end Regeringen 
Man staar ntvivllfomt ikke mange 
Maaneder fornd for et Balg, der 

fkal afgøre, om Regeringen skal 
overtageg af det gemie, historifke 
Venstre eller af en social-radical 

—Allianee. Jnde paa Nigsdagen er 

der Samarbejde i Venstre, men 

Splittelsen findes endnu ude i Lan- 
det. Man burde ude i Valgkresene 
vife Resignation og tage det størft 
muline Henfyn til shinandeii. Eiter 
en icengeke Diskussion, ssom gav Uh- 
tryk for Ønskerne om Smnarbejde, 
vedtoges enstemmigt en Resolution, 
der ndtalte Ønfket om en maalbei 
vidst, frisindet og demokratifk Politik 
og et Senior-bede der kunde Fjene 
til videre Udviklina af et uafhieni 
qiat Venstre. — 

Tknende Udftgter 
« Storniog Hof- 

vande ved Juelsminde De sidste 

5——6 Dages Storm og Hsjvande 
har givet Beboerne ved Juelsminde 
noget alvorligere at tænke paa, idet 
Byen i diste Dage næften var over- 

svømmet med Band, ligefomder ftod 
flere Alen Band over det store Eng- 
drag Sydsst for Byen. 

Hele Nokdkysten fra Juelsminde 
om ad Bjørnssknude er raferet gan- 
ske overordenklig slemt, og sine Ste- 
der har Vølgerne bortskyllet 12—1-h 

Fod of Landet De svoge Værn afs 
Bot-le »der var nedrammede og ind- 
flettede med Illig langs Kosten, er 

oprevet, og Sten, Sand og Tang 
ligger langs ind over Markerne og 
Engene, ligeiom enkelte Hader til 
Dels er odelagte af Saltvand. 

Havnemolens Jernbanespor er af 
Stormen og Volgerne bragt ud af 
dercs Leje, og flere Allen af Sporet 
er kastet i Hat-nen. Paa Læmolen 
ligger alenhøje Tangbunker, fom det 
vil koste Havnevæfenet Befvær atI 
faa fjernet. Beboerne er klar over- 
at der nu maa got-es noget alvorligt 
for at stmidse Vandets Grausdighcd 
thi ellers vil Lavlandet her fnart 
være en Saga blot. 

Beboerne og Lodsejerne har nn 

ment Tiden inde til at gsre en 

Kraftanstrengelse En af Dagene 
holdes der isolge »Hm-L Av.« MI- 
de om Sagen, shvor man nok vil 
enes om at faa et Andragende ind- 
fendt enten til Rigsdagen eller Am- 
tet til Hjælp til Sikring of Kystett 

Eiter Snestotmen. Fra den 1. 

Febr. var der atter regelmæstfig 
Drift paa famtliae Statsbanestræki 
ninger. Linien Aarhus—Grenaa var 

den fidfte, der blev ryddet; Arbei- 
det blev yderligeke sinket ved, at en 

Sneplov gik i Stykker under Ryds 
ningen ved Lyftrup. Den 31. Jan. 
tom Grenaa i Forbindelse med Aar- 
hus. 

Tilbage var kun Ebeltoft——Trus 
strup Bauen, der fremdeles var 

ufarbar. 

Stormflodeus Ldelæggelfer. Man 
har nu opgjort den Stude, Stormi 
floden den 3. December bar for- 
voldt i Ribe Amt, til 725,()38 Kr. 
50 Øre, der ifL »Ribe Stiftst.« 
fordeler sig -saa1edes: Ribe By 51.-" 
019 Kr» Ribe Herr-ed 145,139 Krj 
Esbjerg By 339,7-11 Kr. og 50 Ø., 
Skods Herred 80.388 Kr» Fan- 
Birk 46,724 Kr» Øster og Bester 
Herreder 42,785 Kr» Vorde Bv 
12,06() Kr. og Vor-de Landjnris- 
diktion 7182 Kr. 

Begravet under Samt. J Stevns 
strup var der under de to fidste Sue- 
storme faldet ualmindelig megen 
Sue: da Byen ligger lavt mellcm 
Bakker,var der flereSnedriver paa 
mere enid 6 Fod, der en Tid spoeri 
rede Færdflen gennem Byen. Et en- 

kelt Sted var det ifl. ,,Rand. ngl.« 
saa gaIt, at et Hus helt var be- 
aravet i Sne, ssaa Naboerne maatte 
redde Beboerne ved at grade dem 
ud. Ved egen Hjælp kundesde ikke 
være fluppen ud; det skulde da 

have været op gmnem Skorstenm 

Ea rast Læredreug. J November 
Maaned i Fjorsd opftod der Jld i 
Vcerkftedet hos Snedkermester Sv. 
Andersen i Horsens. og det kunde 
være bleven en alvorlig Historie, 
bvis ikke en Lærling has Snedkeri 
mefter Rasmussem Chor-les O. Jørs 
genseth bavde trodfet den sjensyni 
liqe Fare og ihrer-bist givet fig i 
Kost med Slukningem Nu shar For- 
sikringsselsiabet »Dannmrk« ifølge 

A 

- 

«Hors. Av.« sont Tak skcenket den 
raike unge Brandrnand et værdisuldt 
Lonnneur med Jnskription 

Jensensscnsteds Falk-. Kobenikx Z. 

Febr. —- foicielt med-deles: Kon- 

gen har under 2. Febr. afskediget 
efter Ansøgning i Naade og med 
Pension Minister for offentlige Ar- 

bejder J. J. Jensen fra det ham 
lsidtil betroede Ministerembede, og 
under samme Dato har Kotigen nd- 
nævnt Minister for Handel og Sis- 
fart Weismann til tillige at vcere 

Minister ad interim for offentlige 
Arbejder. 

stronprinsen i ,,Dykkeren«. Kron- 
prinsparret gik Lordag Formiddag 
den 29. Jan. om Bord i Fyrinspek- 
tionsskibet »E. F. Grov«e«, der laa 
i Kobenhavns Hann, for at bilse 
paa Prins Axel, som gør Tjeneste 
der om Bord. Da lindervandsbaai 
den ,,Dykkeren« stak til Sas, fulgte 
»C. F. Grov« ester, og ude i Suns 
dct gik isl. ,,Pol.« Kronprinsen og 
Prins Aer om Bord i ,,Dy«kkeren«, 
som derefter i en halv Times Tid 
foretog forskellige Man-mer under 
Vandet. 

Husmandsbevægelsm De samvirs 
lende sjcellandske Husmandsforenins 
ger holdt Tirsdag den I. Feb· Be- 
styrelsesmode i Kwenhavn i An«le-d-- 
ning af, at Direktor Karl Hausen, 
Bakkehuse, havde onsket at nedlcegge 
sit Hverv som Formand for Samszs 
virkssomheden Paa Beftyrelsens Op-l 
fordring lovede Karl Hausen at fort- 
sætte Virksoml)eden Aaret ud til 1.. 

April. Samtidig kettede Vestykeol 
sen en varm Tat til Karl Hanssen 
for Thans store Arbejde i Husonandss. 
bevægelsen Til Formand for Sam-! 
virtsomheden fra l. April valgtes« 
herefter Husmand Karl Hausen- 
Lynge. 

Hnsmandsforeningernc og Ung- 
dommen. Fra Odense strives til R. 
B.: Ca. 100 unae Mcend og Kvins 
der af Tyendestanden og fra for- 
skellige Eane i hele Landet, der; 
Tirsdaa den 1. Febr. afholidt Mis-l 
de paa den fynske Husmandssfkole, 
vedtog efter Jndledning og For- 
sslag af Faritander Sendergaarid 
og Formanden for de fywske Hug- 
mandsfareninger Emil Rasmussenj 
at fende en hjertelig Tak til del jydfke Husmænd, fordi de paa deres« 
Amtsmødek drsfter den konfirmereij 
de Ungdoms Kaar og Fremtidsftils 
lina, samt en kammeratlig HilfenH 
til den danfke Ungdam med Øns 
fket am, at dens Sag snarlig maa 

blive drsftet og modnet Landet 
over til Ungdommens Lykke og Vels 
fcerd. 

Dtdsfald. Ksbmand J· Jensen "i 
Lemvig er forleden afgaaet ved DI- 
den efter i de sidste Aar at have vces 
ret meget svagelig. Den afsdøde, der 
i en lang Aakrcekke har drevet For- 
retning i Lemvig, var ifl. »Lemv. 
Av.« fra Lemvig Banks Stiftelse i 
mange Aar Direktør for denne; han 
lad i en Periode i Byraadet. 

— Manaeaarig Bankdirektør for 
Hjtrring Diskontobank Peder Mel- 
ler er Ratten til 1. Feb. afgaaet 
ved Døden, 81 Aar gammeL Af- 
døde var Riddek af Dannebrog on 
Dannebrogsmand 

——«Enkefrue Mathilde Niekfen, Uds 
geverinde af ,,Jyllandsposten«, er 

den 2. Feb. efter flere Aars haar- 
de Lidelser afaaaet ved Døden paa 
en Klinik i København 

Den old-de overtog Udgivelfen af 
,,Jyllandspoften«, efter at bendes 
Mand, Redaktør Chr. Nielsen, var 

afaaaet ved Døden i August 1895. 

Ulykkcr. Nedad Storgade i Gre- 
naa kam ifl. »J. P.« der forleden 
Eftermiddag jagende en Heft med et 

Menneske hængende nedad med den 
ene Fod i Stigbøjlen Det var en 

Karl fra Enslevgaardem der var 

falden af Heften, idet denne stejlede: 
først ved Anlæget kam han fri af 
besten, og da han derefter blev ind- 
lagt paa Sygehufet, viste det sig ifl. 
.,Grenaa Av.«, at han kun havde 
7aaet en Arm brækket, men ellers in- 
cet feile-de Det er sikkert de ftore 
Snedriver, der laa i Gaderne, der 
dar virket lom Stsdpudet og reddet 
sang Liv. 

— Løgftøn 31· Jan. Den ca. 

Wie-arise Voelsmand Jens Lassen 

d 

Christen-sen fra Strandby er fundet 
liggende ihjelfrosfen i Sueen paa« 
en Mark Syd for Strandby. Under 
Snestormen i Fredags shade han 
begivet sig hjem fra Risgaarde. 

—- Kolding, 31 Januar. En 98- 

anrig Enke, Madam AndreasemAxels 
torvet i Kolding, er i Gaar kommen 
ulykkeligt af Dage. Antagelig har 
den gacnle Kone villet se til Kakkels 
ovnen, og Jlden et da ilaaet op 
omkring hendes Klæder. Paa heu- 
des Raub kom hendes i Hufet boens 
de Slægtning, Blikkenilager Dol)n1. 
til Stede; men den gamlc var da 

faa forbrcendt, at Døden var ind- 
traabt. 

BankbudssTyvcriet. D.29. Jan. har 
Ilsfessor Aer Rasmussen modtaget 
interessante Oplysninger om Ame- 
rikcmeren Bolloch, der som bekendt 
er den, der har forøvet Lommetys 
ocriet paa Sporvognm 

Straks efter at de fire celebre 
Forbrydere var bleven maalte her, 
sendte Assessoren deres Mnal til 
alle større Byer hele Verden »ober, 
in, endoq til Australien, fordi Bol- 
soch havde opgivet, at shan hapde 
Iæret Vookmaker i Australien. 

J Listdags modtog Assesioren 

c 
» 

san ifølqe »V. T.«· llnderretning 
om. at Maalekortet over Amerika- 
nercn til Punkt og Prikke passede 
paa den hollandskc Jøde Heimann 
Polack, der i 1901 iMonaco idøms 
tes 4 Aars Tugthus for Forsøg paa 
Lommetyveri: ban er født i Haar- 
Tem i Holland. 

Død i Tuch Med Formiddagsi 
togct den l. Febr. afrejste Smedes 
meftor Chr. Richakdt fra Thurebys 
holm tiIl Københavm hvor han Ikuls 
de indlchmes paa Fredcsriks Hospis 
tnl. Nort cfter quangen fm Thures 
by scgnpde han om, kamt af et Hier- 
teslug ou var ifln. N. B. død ved 
Toqcsts Ankomst til Køge. Liget blev 
braut ud ved Køge Station. 

Blicher (— Classe-V J.: 
Christian den 2d1sn, Skuespil i 
5 After. 228 Sidetx Fsr 81.00, 
nu 40c 
Excelsior, Et Sagn fta Hebriders 
ne. 264 Sider. 81.40, nu 40e. 

Brot-stach Chr-: 
Paa Feltford, Breve til Ostan 
i 1864, med 125 Jll. 242 Si- 
dcr. Kvakta Ist 82.00, nu 81.20. 
Religion og Moral. 47 Ader-. 
FJr 30c., nu Isc. 

Dauish Luth. Publ. Dorf-, 
Mir, seid 
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M. HMHDW irW 

Iowa-zur sHOEs 

De yigtige sko ior Mit-nä- 
slc0, som erkjjemh passe-, fqley og ist«-er 

rigtig. Lavet a MJMIZYL Lædek—L-·Edek, som 

vul enhvor Prof-V- er bedst. Lavcde ak de Anesns 
Skomagerc, i de bedst udstyrcdc Fabrikcr som findes. 

MAYBR llONOBBILT 
Slm er «byggede paa, Ærek"—byggede damit- for stas og Nycte- 

hyggmle for absolut Tiliredshed og varig Komkorn største Vier- 
c!j«-r, som De nagen-sinds kan has-be at Las for Fang-ene- 

i)csr er en Honor-hilf- Paoon, som sikkerd vil passe Dem. 

Sp··-;.s, Der-es Sko Handlendez hvis hpm ikke hat dem 
stkriss Lil os. se einm- Msyek Trade Mark pim Saales-. 
1IIIIT —- Ilris Do vjl non-la os Navuot pas en llancllemm som llclcc 
setze-· Uns-or llnnorbild Sko. vll vl sein«- Dma trit· posthcalt. el- 
zJiuLil ist«-»Im Stern-tsc- 15x20. at Gtzoruu Washington. 
Yi s:-vi-1« OLSM Lmdjng Lady Hm. Nat-this Wash- 
iugtms Fort-fort- Slc0, Yerma Cushion Sko, Spe- 

cial Merit skole sko og Arbejds dkm 

F. MAYBR BO0T G 
sit-OR C s, WEÆXSHEE 

ELIc HORN c0LLEGE. 

ELK HORN COLLEGE begyndcr Foraarstermjncn 

Mandag 28. Marks. Vcd Siden af de allerede bestes- 

cnde Afdelinger tilbydcr skolen 

Et særligt Kursus 
for Ferieskolclærere ogsLærerinder samt Arbcjdctc i 

søndagsslcolen. 
Nærmcrc Oplysningcr meddeles af 

L. A. LAURSEN 
Elk Horn. Ia. 

Pastot Harald Jensens nye Bog: 

Stormænd 
nagte Missiottgmilkhelser, 

foreljgger nu færdig til Udsendelse. Bogen er paa 145 sidet, 
trykt med nye Typer og godt indbunden i Shirtingsbjn8. Den 

Jælgex til Eos-sei j» Minimm i Umlh Prisen er 50 Cents. Be- 

stilles hos Forfatteren elles 

DANISH I-U’I’H. PUBL. HOUSE, 
BLAlR, NEBR. 

Was- us. 4s,ooo usw ordnet-e Wiss-inse- tit m 

han«- Stkifi. mark-im as a. O. km cui-sama as M. sm- 

Jomou. ou sgede usw-. 520 Side- med Just-perspekti- qi 
m hause M samt qdstiaiqe Illustration-: ca yppkktis cis-t- 
in W 

Yedsat Pris- PLLO 

Vanisss Luth. Uns-L Haus«-» 
sciih sei-. i 
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