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Vater Washington i Ktbeuhtwm 

J »Kr. ngl.« as Z. Ott. skriver 
K: Este-: at Professor Otto Jes- 
petsen i Aftes paa Engelsk vhaode 
prasentetet den bertmte Sieger- 
Hædagog hvem shan bl. a. karakteri- 
ietede som »ti)e greatest educator os 
our present times«, begynder Boo- 
ket Washington at tale. 

Han kvitterede sskst for Profes- 
sorens smigrende Ord ved at uds 
Ule sin store Beundring for dansk 
Folkeopdragelsesarbejde, og git der- 
ester over til sit egentlige Emne De 
amerikanske Negeres sociale Stil- 
ling i De forenede Stater og Ar- 
bejdet for deres materielle, moralske 
intellektuelle og nandelige Rejss 
uing 

Dr. Washington erklærede, at han 
solte sig stolt over at reprcesentere en 

Nach som var iFremgang i Ameri- 
ka, som ikke blot i Tal, men ogsaa 
i Værd som Borgere. 

Man havde en Tid ment, at Neg- 
kene vilde forsvinde, men det var 

Iangt sra Tilfceldet 
Og det var ogfaa en masrkelig 

Ting om Negrene, som er de ene- 

ste, der er kommen til Amerika eftek 
scetlig Jndbydelse, uden videre skuli 
de foksvinde as sig selv. 

Der er nu ligesaa mange Negere 
i De forenede Stater sont der er 

Jndbyggere i Notge, Soerrig og 
Schweitz tilsammen, og de betaler 
satlig en Skat til Staten, der er 

lig med 100 Milloner Dollars. 
Dr. Washinan skildkede i korte 

Træk sit eget Liv, og hvotledes han 
kotn ind paa den Opgave at virke 
for ,,the eduoation of the negroes«. 
Og han oplyste, at medens i 1864 
tun to Procent as Negtene i Amerika 
kunde læse og skrive, saa var der nu 

M Procent, som kunde det. 
Dr. Washington sortalte, at man 

overalt, hvor han var kommen 
foem i Europa, havde talt til hatn 
om den store Modscktning mellem 
Sorte og Ovide i Amerika. 

»Dear Friends, it is not true«, 
scklærer han. ,,Naar en Neger bli— 
Der Iynchet i Amerika, saa saar Te 
set at vide her i Europa, men der 
sk ingen, der fortæller Dem, naar 
W Negere bygge sig Huse.« 

——-- 

Et interessant Forede fængs« 
lende fra først til fidst, ikke mindst 
paa Grund af seloe Booter Wash- 
ingtons fængslende Personlighed. 
Sdm Taler hører han til en af do 

site-It interessante vi har hørt her 
We 

Mkfacd Gwsserer Otto Lang- 
balle i Eli-thus, hois Herrn-d i f1eke 
Im- har været vaklende som Fslge 
of Aareforkalkning, er Ratten til 
sb. Sept. afgaaet ved Djdm 67 
Aar gl. 

DeUCIfdtIde var en af de yngfte 
i sen Krfsö of Mæiid, der byggede 
des solide Grund til det nuværende 
Hart-us —- den Kreds, af lwilken 
Ist endnn tun er nogle enkelte til- 

bgr. Naar en Gang denne Bys 
Ouldaldertid, til hvilten den seneste 
Periode danner en faa flogende 

desætning, findet sin Historieskrii 
It, vil osgim Nat-net Otto Lang- 
Me have Krav wo en god og run- 

Ieiis Plads i W Stildting. Heu 
M til de stille og sindige, der 

W og ndm Sprcel gjorde et 

Han var Ridder af Dbg. og 
Dbmd. 

Dtotmiug Louier Dmdaz — 

J Anledning af Aarsdagen for 
Dronning Louises Dsdsdag using- 
de Kongefamilien den 29. Sept- 
et Bei-g i Rosrilde Domkirke. Med 

Ekstmtog Kl. 2,45 ankom Kon- 

gen og Dronningen, KeiserindcTags 
mar. Dronning Alexandra, Kron- 
prinsparret, Prins Valdemar,Prin- 
fcsferne Dagmak og Viktoria samt 
Prins Christophorus af Greifen- 
land. Herskabertxe kørte i aabne 
Landauere gennem den flagsmyks 
kede By til Domkirken. Tilbages 
reisen fandt Sted med et Ekstratog 
Kl. 3,45. 

Hlstblomstdugeu i Kjbeahavn bar 
efter en forelsbig Opaørelse givet 
et Nettoudbytte af 32,400 Kr. 
Dette er ca. 200 Kr. mindre end 
i Fior. men alligevel er der i Aar; 
folgt 11,000 Blomster flere end: 
i Fior. Forklaringen er den, at, 
der i Aar ier saa hyppigt er bleven 
betalt Overpris for Vlomfternc. 

Histbcomftes i Tat-has Amt. Pa-» 
stor N. Joh. Lauter i Aarhus 
hat den l. ds. affendt 4847 Kr. 82 
Øre til Hmdkomiteen i Kuhm- 
havn fom Nettoudbytte of Hist- 
blomsfsolget i Aar-has Amt; her- 
af er paa det Nærmeste Halvdelen 
indkommefi selve Aarhus By. List 
endelige Tal bliver dog lidt stor- 
re, idet der endnu manglek Op- 
gskelse fta ganske enkelte Steder. 

l 

Judte Mission. Bestyrelsen for 
indre Mission i Ksbenhavn hat 
valgt Paftor N. JuhL Sogneprckst 
ved Miewold Sogn, til Medlem 
af Beftytelfen. 

Dei strte Underflkb. Den ar- 

resterede Kontorchef Eschricht var 

Fredag den 30. Sept. i et kort 
Joch-V hvori der ikke fremkom 
noget væsentlig Nyt. Han ncegter 
fig· ftadig fkyldig i Falst; men 

uden videxe Lan tage denne Fortla- 
ring for gyldig. 

Ved Underspgelserne i Kredit- 
foreningen er man nu kommet til- 
bage til 1906 inkL og har tilfendt 
Asfesfor Haack Materialet. Entmu- 
har man ikke naaet Banden —- 

Efchricht opgivek ifslge »Dbg.« nu 
felv, at Bedragerierne ftrwkker sig 

’over 10 Aar —- og fsr dette er 
stet, kommer der nampe rigtig 
Gang i Forsmwne 

! 

Præsteiudftilliag. —- Til det ledi- 
ge Embede fom Kaldskapellan for 
Korsar og Taatnborg Menighes 
der bar det nedfatte Udvalg ind- 
ftillet: 

1. Kapellan Mader, Stenmagle 
2. Tand. theol. Christensen, Mediz! 

hjælper has Sognepræften i Seeft. 
Z. Tjenftledig Kapellan Halst, 

Kurs-L « 

—- Ved det Udvalgsmtde, der 
afholdtes i Egense, og som lededes 
af Provft Oltik, vedtoges det iflg. 

« 

.,Svendb. Av.« eustemmigt at iud- 
« 

stille ftlgendse tre til det ledige 
Entbede i dense 
'1. N. M. MAY Sognepmst 

for Mater-, Sind-us og Sigmu. 
2. V. Gegenst-by Samt-presst 

for QHonmw Mebjctg og Fleis- 
borg. 

s. N. Kramp- Sogmkæft 
sitt 

« 

ei W so Lobi-fern- 

stemalkinerne, og pca de state 
Gan-de vinder Petroleumsmotorers 
He Jndpas. 

Heil-redet for Spedalfkhed. —- 

Den islandfke Pige fra Sundholm, 
der i Juli Maaned blev indlagt paa 
Kommunehospitelet i Mnhavn 
sum ’i«-ende af Spedalskhed, er den 
l. Js. bleoen udskrevet fra Hospitas 
list jom l)e.bredet. 

Cz txsaftig Slægt. Et ungt Men- 

neske Sen af Praprietasr Jakob 
"(.’"« ,l«"."!«·. « « f-««.«’«.«. «.1. 

ifølge ,,FI..·. .’l:1 »Es-den »n: 

Sessioncn : is tret-us :...1«: til Gar- 

dist Tet et kr: tredie af Nielfcns 
Eva kos, Tut In ital sftjene finVrek- 

nel ji« sie «-1«dist. Hans Finder 
oq Busl Use-I bar ligeleoes Ums 

tet Gardi:ter. l 
l Lumby Kikkc er — strives der til DE Iyns Ziff — i denne Sommers 
undergaaet en grundig Restaures 
ring. ligefom den er bleven sor- 
synet med en no Prædikestol og en 

ny Lebe-sont Mitten got nu med 
sine lyse Farver et overordentligk 

Ihyggeligt 
og stemningsfuldt Ind- 

trnt 

Arbejdet er udført af lokale 

IHaandvcerkere og under Ledelle of 
Artitekt N. P. Jensen, Odense. 

Et Bat-n btændt ihiel En öaarig 
iPige, Dotter af Eementakbeider 

sJens Jenseit, Vejqaordem fik Tots- 
Edag den 29. Zept» da hun var olene 
Wemka fat i en Æfke Tændftikker 
og tændte Jld i sine Mit-den Juden 
der kom sjcrlu var knm ji«-sen Tau 
forbrwndt, at ban fort Akte-r atgif 

Ived Dsden 

Dausk Legemissiom Den cixsp Jei 
fLægemisfionæk Ellerbcek er oendtl tilbage til Danmark for at holdei 
Ferie efter fis-: Aars Virksombed i! 
Manthurfet, Tr. Ellerbask hat bog- 
get og ledet et Missionsholpital i 
den ret betydelige Handelsby An- 
dung ved Jmlufloden Hofvitalet 
staat nu fokan en betydelig Udvidel- 
fe, ftsttet af Ksbenhanvns Medsfoks 
bund og Kriftelig Lægeforenlng. 

De danske Læger i Mantchuriet 
er Di. N. Meler og Dr. L. D. 
Lotsen foruden Ellerbæk. De er alle 
udsetrdte of Det danfke Missionsseb 
liab, fom i alt bar 22 Missimærer 
i Nordlina. l 

Efchtichts Bedtagerier. smlundi 
borg, I. Oktober. Eiter hvad »Ka- 
lundb. Tagbl.« ersann-, hat fhv. 
Kontorchef Eschkicht ogiaa forbrugt 
betroede Midler, nemliq 3(;,ssf)()Kr·, 
iom tilharte forhenvaskende Bayer- 

Jmester Jtensbem i Rot-by Ved Ka- 
lundborg. Ztenberg er Spazier til 
Eiclkrichh og denne hat-de modtaget 
den nævute Zum til Forvaltning. 

J Anledning af denne Meddelelfe 
ovlyfer Asfessot Bauch at Eschricht 
til ham hat iortlaret, at han for en 

Tel Aar siden hat laant NOOOKU 
af sin Sooger, hoilket Veløb han 
bog delvis hat tilbagebetalt, idet der 
ved hans Arrestation lun reitetede 
et Var Tusind Kronen 

Es Helden Plan-te. Marions-for- 
stander Poulsen, Ttrring, hat ifsls 
ge »Beste A. Flkbl.« fundet en 

ffælden Plante ved Hundshoved 
Msllex ingen lunde bestemme dens 
Navn og Art. Den blev da indsendt 
til Botanisk Museum i Kobenhavm 
hoorfka der meddeltes, at det var 
et Eksemplar qf Cypres Vortemcert 
(Euphokbid vatissias). 

Den er hidtil ilke anerkendt som 
vildtvotsende daan Mante, men pas 
Bockestedet i Hundshoved —-- paa en 

gammel Sandjords Agermarl —- 

fandtes den temmelig ndbtedt, og 
det er muligt, at. denne Plunte vil 
kunne indokdnes under den dem-sie 
Flora. 

c- Øseispidesi hat i den sidfle 
Tid grebet Stoledifriplene i M- 
dett, fkkiver »Im-dek- Qual-Mc 

Den hegt-add- fn fort Tld Gen 
med, at cleveme i Zwist-tut 
W at M added II 
We til at M date-nos- 
le blas W M Hektor W 

tun-d tun at dem ist-di sit 
W helle M IS- 

ten Kultr vil den mäte Hue faa 
—- spjrger Moder 

Opmsslinscu af Ort-land. Ma- 
rinekaptajn Vorg, der i d·e fire fid- 
ste Somre hat opholdt fis i Gran- 
land for at opmaale de derværende 
Farvande, er nu ocndt tilbage, idot 
det paagælsdende Arbejde nu er flat- 
tet. Opmaalingen sirwkker sig ifølge 
»B. T.« fra Godthaab til Julianes 
Jhaalu Sejlløb, Ruter og Havne er 

skortlagte, og der er i alt oprejft 11 
htote Jernvarder til Vejledning for 
! ?.·j:adscn. 

Te ilennne Reve. Rævene hat 
i den Ienere Tid vasket alt for ncets 

gaaende her pack Egnen, itriver 
»Beste A. Folkebl.«, og de hat ryd— 
det slemt op blandt Hausene, nann- 

lig ved de Ejendomme, der ligger i 
og ved Kæret, skkives der fta Ul- 
d1nn-Egncn. Te har itdniærkede 
Skjnlesteder i de ille san ganske 
smaa Plantager, der er under Op- 
vaskft paa Uldum og Hessolballe 
Marler. Tet er derfor ikke let at 
komme dem paa Sind. 

Sovevogue over Esbicrg tilStcuer. 
Fm den 1. ds. findet en vigtig Uds 
videlfe af Sooevognslsbet Sied, idet 
der hxser Aften i Togen Kl. 7«,50 
herfra affendos en Sovevogn over 

Esbjerg og vidcsrc til Struct. Fra 
Struer· ndgaar Eo.sevogne11 hoer 
Mandag, Onsdag on Fredag og fra 
Eisbjerg de vorige Tage i For-bin- 
delie nie-d anlwndisrdamperem og 
Animus-« Lii Købcnhd I: «k.-1« med 
Tonpt C ÄJS Morgen 

Al "«·n«- inikting Soendborg 
AJJI .—,:-,1neraadsiokeniim vedtog 
paa et Mode den LU. Zept. i Ringe 
en Resolution, der benftillet til 

kLovgivningsmagten at fætte al 
EKraft ind paa at ikabe en alminde- 
jlig Alderdomsfolkefoksilking til Af- 
Hlssning af den nuværende Alber- 
«domsunderststtelse. Endvidete ved· 
tong det at bessvare Spsrgsmaalet 
om, lworvidt man snsler en For- 
andting i de befinaende Lode, fig- 
tende til, at Sognekommunekne 
ovektager Vedligeholdelien as Amts- 
vejene, benæqtende. l 

I Lin den uys afdtde Paftok Carl 
Haufen, Lnttrbjerq, fkrioer »Beste 
A, Flkl1l.«, at han var en i vide 
Kredse i vort Land kendt og skottet 
Foredraqsholdep Lq dct var Paa 
et aanfke cjendommeliqt Omraade, 
ncsmliq sum Asfnrioloq, han bande- 
asort sit Norm lscsktsndt 

J Enmnusren 1991 toq ban teu- 
logisk Embrdscskstsannsn og udnasm1- 
ttsss 1896 til Zoaneumft for avoir 
nasmttcs Sogtkekald i Anrbuss Stift. 
mencs Aar qiftcsde Imn fig med- 
Hilda Brindisi-, en Takte-r aj Ejisnsn 
nf Hammemctsrtet Fabrikant F« 
Brincker i Grejsdalett Embedct Mr 

kun lilltss men detss Jndehaven disk 
føltc Inst oa Tranq til en more 

waidtmsfkcnde Arlsejdgnsark. bødtsdo 
derpaa ved at udfolde en uolmindes 
liq rig stredmgåsvirkfmnhed Det 
Vor ncwnlia de grtmdtvigske Fore- 
qugforeninqer anorfamlinqshush 
der sagte haust til Efteraars- oq au- 
dreMøder, og Carl Haner haode 
studeret sit Emne faa amndigt at 
han blev en folkelia Autoritet voa 
dette Ommatm Hirn var i Resid- 
dislfe as csn unlmindelia Veltalenhed, 
og Falk bot-te ham Lenkt-. 
sankljnwjats— Amen-san links 

hurtig-nackte Col-bett- 
skrueDampek 

Ilss states 
ais-st- kra New York 

zTomäsgea den 10. Nov. 
Des-pa- ists-st: 

Its New Tot-: sk- list-Amva 
Nov. 10 lTNlTlslld NkATlst Okt. 201 
Nov. 24 »so-UT ll Nov. H bot-. l (’. P. TIETUEN Nin-. 10 
Dorfs Ilkbhliö fu«-F V Nin 17 

Wmvrikstsswk 
Im omdytainp fluktlx Ich-. 
stets-titl- sehvemnntlkttecir. 
AMI- qyt. Man itsde 

UWMPMM, 

AMXTJWM EI- 

« s. Jousson «- co. 
cost Iesh Poss- W « 

thtssts It —- cpwtsm tu- 
ti Ist-. An. s- Mai-M Its- 

llvillæ Blacle llolcler De? 
Det- glves nippe voget todt-h tler l vol-e Dass l m lisj Gmä proz-st- 

Asvdsketalng og Tankegsns l alle Ssmfuudslclsssck, com Blei-de og TRI- 
slctslftek. Dette gis-lässt llclto mit-dgl des-I opvoltseado Als-gl» Det, er del-for 
of sllentskste Betyclning. It der i vors lljom find-IS 

Kent- Zung, 
ckek lma Ive Imlflyelelp l Retnlng Of et kent Liv q.e(1 kens Boden sit-l 
stkssbss eftek Uvets Ost-o Vier-dich og Aksmsg kok slt set-, flos- vll soll- 

vsniige os feil It karg-ists sindet og mäbtyde linksher-ea- Dek glvei alt 
for lustige sil· ducken M. 

KRlsTsLlcs KLADZ, 
(le lcsn rast-e et Bolvtekle mocl de Mutpklsllsmens os kam-stossw- Kil- 
gek, vom stell-e styrtek ind over o- l Tsle og skrlft ft- slle Knabe-, I 
dem-entl- vokt sinel og vor Tsnlco pay de evlge sondbecketz hvotss vor Vol- 
ler-l lustiges- iok Titl og EvigheC 

VANSKT ZLADL 

clek ksa væke mod til It folgt-se os taki-e hos ils-n opvoltsotule slsst lblsasit 
os liewa Icækliglml til fort Modena-oh voke Pedtu Land us M Us- 

elekklkkr. 

KIND KKISTBUCQ DANsKs ZLADI, 

det ek, tmäs Illo Manglelz vor-o stinkundgblmlo «l)anskekeu", Mksblss 

del-« og «De Ungos Block Dis-for tpk vi frit opkoniks til Akhcjcks lot 

der-es Uckbwielse. Nu » clet Tid It tagt- kaL Las-gewies- Ittsk for III-II- 

den. Det et ogsas den Titl, du Mitlle com Regel et risellsst blssct koll. 

Veol Untiesgelse If Beteilile for et Aar-s Abenden-sal- sosckes til qo 
solch-re 

ZLADZNE ILIT TIL MTML 

Alt-us, sk- cletl Titl, Bestlllinsen ladlpheh as til l. Ess- lsls Ist-Ost 

«·l)snslcoked" for 81.l50, '«lclklcehlmlet" for 81.00, «Btmeblmlet" lot so costs 

o- ·«l)s Uns-ei Blut» for 50 Conta- Det et lkuu M for alle Its M lot 

16 Klssuoclcstn 
Am- De on Nahm son- llclce lmlclcsk Zudem-, m se It Ist lum til It 

that-note Lyklccss Clsst ilclce, m sit-nd hsm et elle Indet If des- kot et Ast 

som Fokæringz m sank lum msaslte Lyst tll It holde det. 

Blulvikksomltaltsn » en Mission. De er malte M Ul It Itstts 
andre Malo-sen llvokfor llclce del-vol 

DANlSH LUTH. PUBL. HOUSE, Mast-. Nebr. 
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Höndagsslaolekort 
used dsast Trift. 

New-pri- 
o t. 

72 Skciftfprog (Tictets) alle forstelliqr. 
Stirrelse 172X21y4. Trost wo sodt W 
i site Mal-ten Ry quave. 

s 2. 
24 Goldne Muningskort med ciqefm man- 

se fotskellige Striftsprog oq Vers- Trykt i 
Guld paa fokskelligfarvet Kaum-. Exak- 
telse WORK-z 

V Z- 
12 forstellige Blomsterkokt med advalqte 
Sktiftsprog af Joh· Ev. paa Jorsiden. 
Stskrelle 2Z4x274. 

s 4. 
Summe Kort som Nr. B s og med sammt 
Tetst paa Forsidem men med Sacmen »Als 
Gudö Bam, hvad ikader dis« pas Bassideth 
Eet Vers paa hvert Kett. 

s ö. 
10 forskelliqe Blomsterkokt LMXZIA Tom- 
met. Teksten er udvalgte Bett as l. Joh. 
Bren, alle forskelligr. 

s C. 
Summe Hort som Nr. V s oq steh hauste 
Betst pat- Fotsiden, men xned Salt-ten -Op 
al den Tinq, sum Sud hat sinkt« m 
sagfidm 

s 7. 
10 smukke Blomstekkori hver met forstellis 
tatst fta Jesu Bjetgpmdiken di met Sal- 
mevets bog paa. Stmelie MAX-l Tom- 
Im. 

s s. 
Its. sei-les Teksibtt 100 Wais- 
silledek med Vibeltekst. Chroma. M 
se BXUL Sommer-. 

s 9. 
»Oui« Ink. 12 bibelste Wort and 
Oft-nistet og Fugle i fmut W. IM- 
relfe 3X4 Immer-. 

s lo. 
»Sol-md«. 10 Wort i samt M 
M Dlmftek es Landstaber. M uhclst 
M fra W Los. Stirnle MAX 

Oc. 10 
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