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Albert Landes sidfte Msde i 

Ksbeuhavn s 

Ved sit iidste Møde Mandag Its-I 
ten den 21. Feb. i Garnisonskirkcs 
talte Albert Lunde et Afskedsord 
ud fra Josva Z, 1—5: Det gjaldtl 
den Gang for Jsrael om at have 
deres Blik fæstet paa Pagtens Ark, 
at følge Akten, bkyde op, naar den 
brød op, og hellige sig Herren. 

Det lagdes Tilhørerne paa Sin- 
de, at det ogsaa nu gjaldt am dis- 
se tre Ting: At saa sit Blik sæstet 
paa Herren, at bkyde op og heilige 
sig Herren. 

Kammekherre B a r n e r indlede- 
de med en Tat til Herren sor den 

Velsignelse, han havde givet gen- 
nem A. Landes Fortyndelse. 

Tirsdag Asten den 22. Feb. holdt 
Albert Lunde Msde i St. Olai Kir- 
ke i Helsingsr. 

Jokdspjrgsmaalet i Danmakk 

Forstander S. C. A. Tuxen, Ncess 
gaard Landbrugssiole, holdt Onss 
dag Aften den 23. Feb. et Foredrag 
om Jotdspsrgsmaalet iDanmark i 
de sidste 70 Aar. 

Eftet en historisk Oversigt over 

Udviklingen kom Taleren ind paa 
Forholdene i Nutiden og hæodede, 
at det økonomifk set var en absolut 
Fordel at udstykke de store Gaarde, 
selv om det Inaaske cestetisk set var 

at fotetrække at beholde dem —- 

navnlig as Hensyn til Bevor-elfen 
as de store Sinne og oasaa as Hen- 
syn til de smukke, gamle Vorge. 

Noget andekledes stillede Taleren 

sig oversor en yderligere Udstykning 
as de smaa Gnarde til Husmandsi 
parceller under 1 Td. Hartkorn 

For-trauten at fkasse Daglejeren 
Selvstcendighed og Uashcenqighed 
var jo godt not. Men Liegemidlet 
kunde viere værre end Sygdommen 
Hvis Daglejeken bliver saa økonoi 
misk vanfkelig stillet, at han tun 
med Messe knn klare fig, saa var 

han i Æxeligbeden bedre stillet ved 
at vckre Dagleset end Selvejer. 

Taleren srygtede i det hele taget 
sor et skonomisk og kulturelt ashæns 
gigt Husmandsproletakiat 

J Diskussionen deltog bl.a. Kam- 
merherre Bech, Fuldmægtig H. 
Waage og Nedaktør Binn. 

de i Odense Vykaad, hvor haus hids 
«f«ige Naturel ofte stødte an mod den 
formelle og mandige Borgmefters 
Ledelse. Ældre Borgere her ved end- 
nu at berette om yderst livlige Op- 
trin i Byraadet i hine Dage. Til 

Gengceld fottjener det at bereites, 
at Haner rundhaandet udovede stor 
Godgøtenhed i det ikjulte. 

J de senere Aar led den gamle 
Regnelærer meget af Subkersyge 
og for en halv Snes Aar fiden trat 
han sig ganske tilbage til Privatlis 
vet og flyttede fra sin ejendommelis 
ge Villa ,,Baktely« ved Odenfe Aa 
til St. Jørgens Sogn ved Svendi 
borg, hvor han fidcn hat boet og 
nu er død efter flere Aars ftcerkt til- 
tagende Svagelighed 

Lang Balloufart.— Nykøbing, F» 
21. Febr. En Ballon med 3 Pas- 
iagerer er i Aftes Kl· 7,50 landet i 
Tolkerup ved Nyfted Passagererne 
var Købmændene Luft fra Bitter- 
feld og Krone fka Delitzfch samt 
Fabrikant Reichardt fra Halle. 

Ballonen var i Gaar Morges Kl. 
8 gaaet op fra Bitterfeld med 4 

Passagerer, af hvilke den ene blev 
fat af oed Krackow om Eftermiddas 
gen Kl. 3,50, hvorefter de øvrige 
fort-satte Reisen og Kl· 5,50 pas- 
serede Roftock. 

Ved Landingen havde de tilbages 
lagt 350 Kilometer og havde cndmt 
14 Stelle Ballaft i Behold, men» 
vilde ikke atter gaa ud over Vandet.! 
Luftfkipperne overnattede i NykøU 
bina, hvorfra to af dem i Morgesl 
asfrejfte til Kobenhavm medens denl 
tredie med Middagstoget vender til-l 
bage til Tyslland. 

l 

Dirmningsfkted. Trafikbeftyreken il 
Z. Krebs meddelte om Eftermiddas 
gen den 21. Feb.: I 

Fra Kl. 6 Dags Eftermiddag fH 
res Tagene atter over wheldsstedei 
Pest for Skanderborg, og famtidigt aenoptages kepelmaessig Drift paa. 
Strcekningen Skanderborg—Silke-1 borg, ligefom Ledelfen af Voane og 
Gods herefter ster paa ordinær Bis.l 

—- Glæden blev imidlertid kort,f 
thi allerede Kl· 8 sannne Aftens 
maatte Trafikbestyreren meddele: 

Paa Grund af Skridning af. 
Dwmningen Vest for Standerborgl 
vil Toggennemførsel forelsbig ikkr 
kunne finde Sted mellem Standers 
bora og Alten. Tosene føres vedi 
blivende til og fro Skredet, hvor 
Udveksling of Reisende, Reisegods 
og Vrevpoft fker fom hidtiL Godss 
vogne ledes fremdeles ad Hjcelpei 
ritter- 

Paa Præftøbanen er Dæmningss 
skredet foreløbig udbedret og Be- 
fordring af Godö til on fra Tap- 
pernøfe og Præsts genoptaget. Det 
fokventes, at somtlige Tag paa den- 
ne Baue vil kunne gennemsøres or- 

dinært fra og med i Morgen (23. 
FOU. 

Ny Valgmeuiglped. J Hjarup 
Skanderup er den grundtvigfkc 
Krebs i Færd med at oprettc en 
Valgmenighed, og der var ifslge 
«Kold. Av.« truffetBeftemmelfe am- 

at Pafkor Ring i Taps skulde have 
været Prasst for denne. Efter Pa- 
ftor Rings nykig stedfundne For- 
flyttelic bar man henvendt sig til 
Hiælpepræst Nørqaard i Eltangi 
Vilstnm og det menes, at han ta- 

ger imod den. 
Grunden til, at man vil oprette 

en Valgmenighed i disse Sonne, er 

den, at Pastor Helweg i Afkov, som 
i en Aarrætke bar haft en Menigs 
hed paa denne Egn oq hver tredie 
Sendag hat holdt Gudstieneste i 
Skanderup Mise- nn af Helbredss 
hensyn bar maattet trsekke sig til- 
baae fm denne Missouri-ed 

Opttrende Dyeplaqeti. Beil-ver- 
ne i en Ejendom paa Jakob Donne- 
fasrbsvej i Københcwn havde i no- 

aen Tid lcmt Mærke til en Kast, 
der stadiq behandlede sine Beste med 
oprørende Grnfomhed. Forleden 
Dem var det færliq flemt. Hans 
Botm- der var belæsiet med Kul, 
var kørt fast i en Snedynge, og 

sksnt Heftene trat af al Mast, 

Z 

Neguelærer Chr. Hansku. 

Odense, 19. Febr. 
Reguelæteri Chr-. Hausen er i 

Gaar afqaaet ved Døden i Symb- 
borgegnen, og med hom et en cjens 
dommelig Personliqhed, hvis Navn 
var kendt i de allerflefte Hjem Lan- 
det over, forsvunden. 

Den afdøde, der var født 1830, 
var Søn af Forscander Hausen ved 
Lohns Stiftelse her i Byen. Som 
vokfen blev han Lasrek ved denne 
Stiftclse og var iamtidigt ien Aar- 
rcekke Leeres ved Odense Katedkals 
stolz Ved Faderens Død afløfte 
han denne socn Forftonder for-Lohns 
Stiftelie. 

Summen med afdøde Lærer Har- 
lyck her i Byen var Ein-. Hanscn 
den f-rste, der udgav danske Lasse- 
btger —i 6 Bind, 1 for hvert Sko- 
leaar. Det var dog først med sine 
Jenere udgivne Name-bogen at Chr 
Hausen naaede at sprede sit Ny i 
de Tusinde Him, selv om Læstsbøs 
gerne havde fundet stor Udbredelse 
Hans Regnebsger. der var noget for 
detes Tid enestaaende, blev efter-· 
haanden indfsrt i næsten alle Lan- 
dets Kommuneskoler. og de indbrags 
te der-es Forfatter en Fortune J en 

lang Aarrcekke maatte Hensen en- 

gagere en særlig Medhjælper til at 
tage sig alene af Arbede med dis- 
fe Bsgeh der foreligger ttykt i det 
efter danste For-hold fvtmlende An- 
tal af 814 Mill. Eksemplarer. 

Haufen, der var en meget flittig 
Mand, tjente endvidere mange Pen- 
ge ved Ejendomsbandelen Det si 
ges, at han paa et vist Tidpptznkt 
paa een Gang fad inde med 15 

Eiendomme her i Vom 
« J sitt Tid havde den asfdsde Sw- 

lykkedes det ikke at faa Bannen sat! 
i Gang. Den brutale Kusk stilledei 
fig da op paa Vognen og vedblevi 
i ca. en halv Time uafbrudt at pifte 
løs paa den ene Heft, indtil han( 
omsider ikte kunde mere for Udmats 
telse. 

Beboernes indignerede Tilraab 
besvarede han ifølge »B· T.« med at 

pisle cndnu hæftigere les paa He- 
steue, indtil der blev tilkaldt en Be- 

tjent, der ton» Rapport over Kusken 

Fifkemakkcdct. Fra Frederitss 
hnvn strives: Slud og Sturm hver 
eueer Dag, det var Ugens Løsem 
saa lidbyttet har været knapt og 
Fiskerne har maattet »suge paa Lab- 
den-« 

Den eneste Tilførfel af nogen Ve- 

»tydning, havde vi paa Ugens første 
,Dag, da en 4—5 Kuttere indtom« 
jfra FarvandetNord og Øft af Hirtss 
;holmene med fra 6—50 Snese Red- 
Hspætter vejende 10——11 Psd. og be- 

ztalt med fra 4—4yz Kr. pr. Snes: 
«fra Anholts Sydvesthage indkom 
2 Kuttere med 70—100 Snese hver,« 
defpcetter af tarvelig Kvalitet, 
vejende ca. 12 Pd. Snesen og be- 
taltes med 214——21-2 Kr. pr. Snes. 

En enkelt Kutter havde fra Far- 
vandet Nord of Anhalt mindre Par- 
tier nf Tunge og Slethvar betalt 
med henholdsvis 1 Kr. 40 Kr. og 
35 Øre pr. Pd., desuden havde en 

Mutter fra Farvandet Nord-ist of 
Hirtsholmen ca. 1200 Pd. Torsk 
betalt med 14 Øre pr. Pd· 

stroafstemniug i Skeru. Gren- 
lunds Hotel i Stern er folgt til 
Overkellner Linnemann i Kolding, 
og Sogneraadet havde derfor for- 
leden foranftaltet en Asstemning 
blandt Beboekne for at here deres 
Mening med Henfyn til Spsrgss 
maalet om Anbefaling til Spiritus- 
bevilling til den nye Eier. Af Sog- 
nets 932 Vælgere stemte 476, deraf 
352 imod og 11 for Bevillingen, 
medens 10 Stemmesedler var ugyls 
diqe og 3 blauka 

Sogneraadet har derefter ifelge 
«Varde Follebl.« efter en længere,l 
meget Darm Debat med l St. modz 
I ncmtet nt anbefale Andragendeti 
am Spiritusbevilling. 1 niedre-us 
stenite flie· 

Frugttræer ved Landevejenr. Hir· 
Motten Nielsen i Ksolding har nu 

gjokt det spkste Skkidt til LssningI 
af Spørgsmaalet om Frugttræerk ved Landevejene, idet han ved Gl- 
Dalbyvej -—— fra Aatrupvej og nedi 

efter —- har plantet 38 Frugttræer: 
Æbchy Vieren Blommer og Kirse-" 
bcer· Og nu venter han ifølge«K-old. 
Av.«,at det offentlige vil følge efter· 

Aarsktedfm Paa et Møde deni 
22. Feb. i Norager itemte af 18. 
mødte Repræsentanter for Has- 
mandsforeningeerne 12 for Opftils 
ling asf en radikal Kandidat i Aarss 
kredsen. Reiten, der repræsentekede 
Husmandsforeninger i Vesthimmers- 
land, ftemte for, at Husmandsfors 
eningerne holdes uden for Politik. 
Som Kandidat for det radikale Ven- 
ftre nasvntes Gamdejer Niels An- 

iderfem Volsqaard 
Paa Medet vedtoges med 12 

Stemmer folgende Resolution:i 
»M-det beslutter: 1. at virke hen 
til, at der til det kommende Valg 
opstilles en Kandidat i Aarskredsen 
mod Folketingsmand Thomsem 2. 
at trcede i Forbindelfe med andre 
ligestillede om ovenncevnte Opgave, 
Z. at der indbydes til 2 a Z offents 
lige Moder i Kredfen angaaende 
nævnte Spsrgsmaal 

Hund man sendet bcdst i Udlans 
det, skkiver ,,Østfj. Foltebl.«, er 

utvivlsomt vor skonomiske Stilling« 
vor Evne som vederhæftige Its-bete 
Denne Kundflab er naturliavis be- 

grænset til Forretningskredfe, men 

«de spiller jo ogsaa en ftor Rolle i 
zalle Lande. Og man kan roligs fige: 
Et lille Land bar fcette alt ind paa 

at have iine skononriske Fovhold il 
Orden. Et godt Navn paa dette 
Omraade er af den hsjefte Brind- 
ning for det og for detö hele Omsl 
dømme i Udlandet. 

Udlat Baru. Mandag Asften den 
21. Feb. fandt man i Collinsgade, 
Ksbenbavn, et ,,udlat« Born pao 

.en Trappegang, en lille Dreng paa 
ca. 9 Mai-neben 

Bat-net var meget varmt paa- 
;klcedt, og det befandt sig i liebste 
bekam-etwa 

Politiet lod foreløbig den stackkels 
lille anbringe paa St. Johannes 
Stiftelse 

Tnue Landbrngsskolr. En Depui 
tation af gamle Elever fra Tune 
Landboskole Qverrakte den 21. Feb. 
fl)v. Forftander Svendsen, Tune, en 

Adresse samt en Silkepose med 
2000 Kr. i Guld og en Liste over 

fanitlige Bidragydere, der repræi 
senterer alle Landsdele og Sonder- 
jylland med Als. 

Fokftander Svendsen takkede be- 
væaet for Gaven som overhovedet 
for ganile Elevers Hengivenhed 

En stotstilet Gove. Den kendte 
DanskiAmerikaner Mr. N. Poulsen, 
Direktør for »Hecla Jron Worts-« 
bar udfat en Kapital paa 100,000 
Dollars til 5 pCt.S Nente til For- 
del for «American Scondinavian 
Society« oa til Fremme af Selskas 
bets Formaal Poulsen er en af 
Selskabets Stiftere og det var 

hovedsagelig hans Rundhaandethed, 
der gjorde det muligt at føre Tan- 
ken om ,,Professorslldvekslingen«· 
ud i Livet. 

Det er overladt en Komitee, i 
hviliken bl. a. Mr. John D. Hage 
og Professor Wm. Hovgaard hat 
Siebe at trcefe Bestemmelse om 

Anvendelsen af Paulfenls Gave. 

Dsdsfald. Kaptajn F. H· Berg- 
green er afgaaet ved Døden, 70 Aar 
gl. Han deltog ifølge »B· T.« i 
Krigen 1864 som Sekondløjtnant 
ved 17. Batl. J 1867 udncevntes 
han til Premierløjtnant og afstkedii 
gedes i 1878; Aaret efter -blev han 
Kaptajn i Forftcerkningen, og 1887 
affkedigedes han af Krigstjeneften 

—- En over hele Landet velkendt 
Mand, Gæftgiver H. Vedel i Kors- 
ør, er forleden afgaaet ved Døden 
73 Aar gammel. Vedel var ifølge 
«Sorø Amtst.« i mange Aar Jnde 
haver af Gaestgiveriet og Kreatur- 
ftalden bag Korsar gamle Jeru-. 
baneftationx dette Sted spillede i de 
store Udførfelstider en vigtig Rolle, 
og utallige Kreaturer hat paa Ref- 
ien vceret opstaldede hos Wedel Den 
afdøde der var en ualmindelig vels 
lidt Mand, var Veteran fra 64. 
For nogle Aar fiden fratraadte han 
Ejendommen og overtog et mindres 
Gæftgiveri i famme By. 

—- Maler H. P Hausen i Odener 
er isolge ,Fyns Stiftst." forleden 
ofgaaet oed Doden i en Alder af 85 
Aar. Den gamle Haandvoerksmesj 
ster, der til det fidste bevorede sitj 
glade og lyie Sind, deltog i sin: 
Tid meaet i fin Bys Musiklim hanz 
spillede selv Violin, og den ældre 
Generation vil mindes ham fom 
Musikdirigent ved forfkellige Bor- 
gersfester. s 

Overivsmmelferne ved Koliud er 

(24· Feb.) saa omfattende, fom man 

ilke har set Mage til i manqe Aar. 
Vandet staat lige op til JernbaneH 
dcemningen ud over Engene og op 
over Sundvejen, saa man kun ad 

Omveje kan komme til og fra Ko-I 
lindfund J de ved Engene liggende 
Huse i Kolindbro staar Bandet inde 
under Gnlvene,og i Kolind er man-· 
ge Kceldere fyldte nied Band. J de« 

sidste 3——4 Dage hat der Nat vg, 
Dag gaaet Vagt paa Dæmningen 
ved Kanalen i Sundet, og Mandaa 
(den 21. Feb.) maatte man ende-- 
lig bekvemme fig til at lnkte op: 
for Slusen til Kolindsund J 

Karetmagermefttenr. Summen-I 
slutninaen af Karetmagermesterfor-I 
eninger i Danmark afholdt den 21." 
Feb. Generalforfaniling paa Jndus 
stripalceet i Odense. 

Der var Fisdt Reprceientanter for» 
18 Foreiiinger med ialt ca. 600« 
Medlemmer. 

Det vedtoges at nediætte et Ud 
valg til at forhandle med Fagfor- 
bundet om de affagte Overenskonp 
ster. 

De fire Bnuktyve. Hele Bankrøs 
verbanden blev den 23. Feb. kon- 
fronteret med det bestjaalne Bank- 
bnd Peterer og Kasfererske i Laas 
ne- og Diskontobanken, Frks Liebe. 
Petersen aflagde Ed paa, at Po- 
lack, taldet Bullock, var Tyven, derz. 
havde bestjaqtet hom, og Fkk. Lieka 
aflaade Ed paa, at Bankrsverne var« 

identiicke med de Personen som 
bavde været i Banken den Dag, da» 
Tyveriet forwedes. Begge Edsast 
læggelier blev overiatte paa For-J 
brydcsrnes respektive Sprog og for-! 
klaret dem, men det gjotde intet 
Jndtryk paa dem, vg- de faftholdt 
deres Benæatelfer. 

p« 
»Im-DER LIC JERN" 

De holder bedst hvok Slidet er 

hear-dest. Forarbeidet at u d- 
sagt Lasder,speciclt gar-set til at 

x 

modstua nctop den Blags slid en 

sund Gut eller Pige vil give dem. s 

To Lag ak Lædok er Syst iud i ««», « 

ijpon ist-edotiok et-, ior at hin- 
dre avTæorne sptzkkes usi. Sau-· C- —- leme er at ydersro sejgheC 

« Esset-. Mayek Special Mel-it Skolesdko ckT er lavet til M passe et Barns Nod pna en komiortaboi, : 
naturle Minute-, som vil iorobnge Fodplage ist-vers ts- 
Aar, dog er do moderne o smakt udsoevdeu Kut- 
do ægte has- Mayek lian elstnækket ps- set-lea. 

FRlT-llvls Do vll Dis-esse oq Navnet pxm en llssudlksude. som 
Ikke soc-hundle siwseul die-m skolesl(u. vjl vt senkte Dom 

trit, poktokrlt, or sit-mit bezu Bill-Juk- ak Spange Washington. 

dvl laver ogsaa Honokbilr sko for Mænd, 
1«-«xiding Lady sko, Martha Washington 

Cumkorc sk0. Yemm cushjon Sko og Ar- 
heislsskG 
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-IEU( HORN c0LLEGE.»-Esxkx: 

ELK HORN COLLEGE lbcgyndcr Fotaaksterminep 
Mandag 28. Marks. Ved sidens af de allen-de bestan- 

enge Afdelmger tjlbydersskolen = U 

USEt sækligt Kursus 
for-U Ferseskolclærcchl og. .Lærerinderjl sathArbechcrc i 

Søndagsskolcms 
is« Nærmekeloplysninger meddeles ais-« 

L. A. LAURSEN- 
Elk Horn.Ila. I- 

W 

DANA COLLEGE 
BLAIR, -: -- NEBRASKA. 

Stole- fsr Dust-Inmitten 
Eftetaarstetmincn bcgyndck den 29. November 

Lyse Tom-U streller. W sechs-M 
Optik-ei sei Disp. 

colese Insti: Klassifk og videnskabeligt. 
Indess- Iikeaqriqt akademist Mirqu 

Ochse-ist« Forbacher til Trinitatts 
Seminarium: Firmen-ist W. 

Ist-Inl- UdstedekState Eerttficate tll fass-me 
som bestaar Elsamm 

cis-mich Bogftring og OWNER-yet s to- 
W Kuran 

Unsic- Orgqn, sinne, Month saus. 
Underviuius give-i Broderius is Instituts-s M cis-s 

Bemin 
Udmætkede sit-fis i Duft sites i cslese spähst-. 

Kost, Undavisning og Loqi 816.00 for site Mel-. Iot W 
Malt i Forstud 8180.00. 

Striv estek Kam-pg. 
I. s. hinset, W. 
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