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Jahre Mission-s Vitciømhed. 

Som tie: fremgaar af den nylig 
iffeatliggjorte Aaksberetning, hat 
Jud-Je Mission i det formbne Aar 
haft 168 Missionærer i sin Tjeneste 
fokuden 13 Lærece, som hat Edeln-get 
iMissionens Arbejde, disfe iberegs 
ude altfaa i alt 181 Udsendinge. 

As disfe hat 51 været bofiddens 
de paa Sjælland og Bornholm, 3 

pcq Lolland og Falster, 16 paa 
Fyn og Langeland og 98 i Jylland. 

Waden har Missionen haft 146 

sogsælgere, der udelukkende arbei- 
der ved Husbeføg og Bogfalg i den 
Tib, der levnes fra detes sædvanlige 
Arbefde og kun lsnnes med Rabat 
qf folgte Bogen O 

Som tidligeke hat atter i Aar 
manq"e Præster stattet Missionens 
Arbejde, dels ved at loegge Moder 
til Rette for Mfssionækerne og dels 
ved Telv at holde Missionsmsder it- 
ke alene i detes egne Sogne, men 

ofte med stor Opofrelse af baade 
Tid og Ktæfter langt ud over Lan- 
det. 

Spredt over Landet ligger 481 

Rissionshufe, hvoraf Use-er opførte 
i det svundne Aar, og der er i alt 
580 Miss·ionskred5e, som fordelek 
sig sanledest i Sfcelland 128, paai 
Lollandizalfter 16, poa Fyn 56 og 
i Jylland i Ribe Stift 146 i Aar- 
hus Stift 81, i Vibokg Stift 59 og 
i Aalborg Stift R. 

As JndresMiskions Blade hoc 
.Den Jndre Missions Tidende« IS- 
000. »Annek5et« til den indre Mis- 
sions Tikende 2200, »Et Qrd med 
paa Vejen« 48,400, ,.Te Unqu 
sind« 9,700, Jndre Missions Bor- 

peblad 2"2,500, ,.Roadgiveren for 
scheidet-e i Birnegudstjenesten 
2,400 Abonnenter. 

Stpr Jldlts ists-UT 

Ratten til 29. Juni ovftod der 
ständ i den itote Bygning »Cle· 
mensborg« ved Clemens-bin i Aar- 
M. 

« 

Jlden, der var ovftaaet paa Bag- 
tkappen ä Kælderetagen og« menes 
maint, ber ovdaaet af to Patrouils 
lebetjente. men hat-de da allerede 
sodt sat, vg i Libet af ca. 1 Time 
gemeian Jlden alle s Etager i 
Eiendommens nordlige Flsf oa ra- 

fetede alt. 
, Da Skillerummene ira iamtliqe 
Etager ved 3sTiden ityrtede Yed- 
tamtes Brandinspektsr Springborg. 
Asiistent Vom-up og tre wenige 
Brandmænd. Springborg iik et dybt 
Saat ·: Hovedet og maatte itkaks 
strinqes ma Kommuneboivitalet me- 

dens Vetter-up iik en Morfinindi 
Witninq as en tilkaldt Lege og 
ökagtes iiL iit Hiern. Te befandt 
fg begge nosenlunde fslgende Dag, 
liqeiom de tre Menige heller ikke 
dil ioa varigt Men as Uheldet. 

Studengved Branden pack ·»Cle- 
mir-sker nnilaas nu til over MO- 
000 Cr Foruden hele den norliae 
IM, der er brændt, er en ftok Del 
If Eies-dummen sdelagt as Band. 

.-. Eiendomnken var fornylig kjbt af 
Jyöfxe TelefoniAktieieMab For Sel- 
skabet et brændt en Del Samtaleregi 
ninger, eiter Forlydende for ca. 20s 
000 Ar. Da der iske er Tuplikater 
if Regningerne og Samtaletne ikce 
er ovfsrt andre Sxeder. vil Abou- 

aenxernc ilippe for at Male 

cui W ps- We- 
»W.Ssnes zoo,ooo us. 
F 

4 

Om Morgenen den 30. Juni ov- 

ffod der Jld i et ved Cementfabriks 
ken ,.Tsania« ved Ksbenhavn liggens 
de Tjærexnaen hvorfra Jlden med 
im Haft bredte fig til Mafkinhufet 
og flere andre af Cementfabrikkens 
Vygningek, der til Dels et as Tra. 

Det var en Afbeling af Meut- 
fabtitken »Dania««, der kaldes det? 
Imle Bett, der var angreben af 
standen Ved UsTiden var Messin- 
hufet, Cementmtllen og Lagerhuset 
tatendt og kunde ikte reddes. Der 
msdte Sprtjter fra Cementfabriks. 
ten ,,cimbria« og Lande Ol- 

M, ligefom ,,Dania«t egen Sprjjs 
U var i Bittfomhed 

seh siTideit var man Gerte over 

W. W er Adelan 
schiert-W øs Indeser er 

brcendt. Et stort Parti fcerdig Ce-j 
ment er fødelagt af Band. · 

Skaden mislaas til ca. 300,000 
Kr. Bygningerne var assurerede i 

Landbygningernes almindelige 
Brandforsikring, Maskinek og Jn- 
ventar i Forfikringsielfkabet »Dan- 
makk«. 

Jlden opstod ved, at en Arbejdet, 
vilde gsre en Unde Tjære flydende 
ved at stikke en gloende Jernstang 
ned i den. 

E- Fskeqaicsdmaud pu sehe-. 
J det fangelige Landhusholdningss 
selfkabs nye udkomne Aarsbetetning 
nasvnes Karl Kristian Hausen afHuls 
mose i Hoden Sogn, Der i Aar hat 
faaet Selskabets store Splvbægen 

Hausen er et af Ksbenhavng Ma- 
giftrat opfostret Bam, der hat ind- 
lagt sig stor Fortjeneste paa det 
landakonomiske Omraade. Hatt er 

nu 50 Aar gammel og tfente efter 
Konfitmationen Tom Tieneftekarl 
inptil Efteraaret 1891. Han havde 
da opsparet sig 700 Kr. og ksbte 60 

Tdk. Land Hede og Wose uden Pyg- 
ninger og uden at enFure var plsjet. 
Prisen var t200 Kr. Han giftede 
fig. Hustruen bragte ham ingen 
Midletc 1900 ksbte han yderligeke 
60 Tdr. Land for i Alt 600 Kr. 
Efendommens Beliqgenhed er uheli 
dig for Samfærdfel fom for Affekt- 
ning. Der et s-; Mil til Skale, og 
Vejene et daarlige. Memel maatte 
heute-?- kaz Mil harte: dog er Star- 
stedelen af det opdyrkede Areal mer- 

alet. Der ek« Tørv i Qvekflod, men 

ingen Eng. Hausen bar ofte maats 
tet ksbe Enghs Ist Mil bott. As de 
120 Tdr. Land or der dyrket l« 
Thr. Land, fom er i god Kultur, og 
der er tilplantet 30 Tdr. Land. Der 
er opført tre gode og vel vedligehold- 
te Bygninger, og der er anlagt en 

korholdsvis ftor og km Hat-e. Der; 
holdes 2 Geste, 10 Maltekser. fis-sc llngfreaturer foruden Faar ogSvin. 

Huftruen hat med stok Dygtigheds 
deltaget i Arbeit-et Naat Monden» 
var Tng eller atbejdede for andre,’ 
baade plsiede og saaede hun. Ogsaa 
Bsrnene hfalv til faa godt de kundc.l 

Efendommen hat nu en Værdi af 
12,000 Kr. Gælden er 4000 Kr. 

Beteiningen Mitter- Der findes 
ikke i hans Egn nagen Mand, der 
med faa smaa Midler hat drevet dct 
Ton vidt i økonomisk anganq i Tao 
fort Tib, oq det er kendeligt. nt hans 
Arbede og Flid hat paavirket Jan-S 
Omgivelspr og ansporet dem til at 
solae i hans Fodsvor. Sau hat va-- 

ret et ndmcrrket Eksemvel for andre, 
og Lmn hat selv ved eget Arbejde 
ovkørt fine Udhuse 

I 
O . 

! lldgrnvmngrkne t Rtbtx :t. ble- 
annci Mit-kei- kater. Veso de lId-" 

« I 
zxmvnrngor Um sijrpmged Dcd -t.« 

FLFJJMIJ Aufs-Es- Mtixker i It« Lau- 

Irontåqanu i skiibc Her Initjatm as 
.’h;18!«:«-s.«n·is«f Zamling og Turiftforcss 
nimm-; U under LedelTe nf Jkrfitekt 
Erlmkidt Era :s(’atinna1mnsf«3iscst, or dch 
i Følae »Nibe Zwist-« afdkrkfet ou 

del Del Murreftcr Takwcl af Konst» 
Tom a- Eidefkibet og Tanrnet, läge-J 
Tom der er fundet adskillige andre-« 
interessante Ting. 

Hirten hørte i lcengst forfvundne: 
Tjder til Byens ældste Kirkelmgninsf 
aer og nævnes alletedcs i Ast-et 
11i15, Ved Udgravningerne kan deck 
nu konstateres, at Kirkens Kot ogI 
muligvig ogfaa dens Skib hat væretH 
vtydet med en Rundbuefrise og 
Halv"s«-jler, hvoraf der er fundet! 
Brudftykker. t Kirken hat i sit Mike haft Dobsz 
beltfokkel ligesom de Ivrige Taf-«l 
stenskikker i Ribe Stift. Det Tagw, 
fom hat været ved Kikketh er til- 
fsiet fetten-, og i den udgravede 
Grund er der fanden flehe forbrænds 

;te Ting og navnlig ogfaa imeltedes 
Nester of den gamle Ost-sechste I 

J den gotifke Tid hat Kirken 
faaet gotiste Bindi-et oq Kkydss 
hvælvingey og der er fanden Form- 
sten bande fry Binduerne es Gmel- 
vingetnr. 

Der siudes Fundament how-l af 
Arkansas-indesse- inick i uns-J 
som as et senkte swlxer i Kot-« 

Dei-— er IfW J M M 
»Wed- UcuW, Ist-Fid- 
dtr Kiss- MVW sp Ums-ket. 

! 

Alle Graveue er temmelig gamle, 
Den Endligsie kr den krldste og ftatits 
mer m dct 13 Aarhundrcde altfcm1 
ret fort Tid efter Kirkens Anlcegs 
gelfe j 

Der er tilligc ved Udgravningetne 
fundet adskillige« gamle Manter fra 
den .ældre Middelalder. 

, Museum i Hirn-neu Det be- 
gnndek saa fmcmt at gao op for 
Folk, at det er lidt af en Misfoks 

thaaelse, naat man shak villei samle 
alle gamle Ting, Msbletx Smykker. 
Billeder o. s. v» i Musen-. — Muse- 
er kan være gode not i en vis For- 
ftand, og dekes Mission er stor. Men 
ligefom Museekne ikke allesammen 
bar famles i Hovedstadem men deri- 
mod spredes kundt i de forfkellige 

IVyer. for at desto fleke kan Mk 
ygodt af dem, bot man fske Konse- 
Ikvenferne heraf endnu viderez 

Man bsr famle de gamle Ting i 
Hjemmene! Juden for Hjemmets lu- 
nende Mute skal Minder-ne og Tradi- 
tionekne holdes i Ære 

»Forleden Tag befsgte jeg en 

Gaardmand paa Stevns, ftriver en 

Jndsender i ,,Østsj. Folkebl.«. Jeg 
skulde op at Te den »fine« Stuex men 

hvor overrafket blev jeg ikke, da jeg 
i Stedet for de gammeldags Stor- 
stuer med deressnøgne Vægge, store 
komme Danfegulve og rsdmalede 
Klædeskabe der vlefede at ftaa langs 
den ene Væg og fremkalde hele en 

FlyttedagZ Tombed og Uhygge, 
traadte ind i en lavloftet Stut, fulds 
stamng møbleret i gamtneldags Sth 
—— En Oldefar havde lavei Milder- 
ne, og ber ftod de nn og hvifkede om 

en svunden Tid —— Den Stol der 
mindede jo om Oldefar selv»ham« 
den gamle Ztivnakke med de faste 
Nynker om Munden, den runde Pan- 
dse og de Tmaa Linn der laa 5aa 

hnqt tilbane at man aldrig tigtigt 
Isaa dem. --s Lg Mannletrceet paa 

IVasggen havde været Oldemoks, og 
Falle Qobberfaqerna fa, de ftod 5aa 
blanke og fkinnende sont den Tasc, 
dun for fidfte Gang lod fin lille 
flittige Klub gaa hen over dem. 

Manden paa Gaarden viste mig 
rundt i Einen Med nænfom Haand 
tog ban de fokskellige Saaer frem, 
og hans Øjne funklede, naat han 
fortalte om dem. 

Da det bedfte af det hele var, at 
Stuen flet ikke smagte af Museums 
Jntet var »«5tillet ov«: alt find, fom 
det knnde have staat-L da de qamle 
levede, under det lave Biaslkeloft og 
bag de smaa Nuder.« 

Grundftcasnrdlæggelsr. Zøndag 
den L, Juki »Na-ach ucfi m mindre 
Søjtidvliabed Grundstcnen til Fre- 
deriksjsbem Zognäs :I.Vc’(snigbedths. 
Købvmäavn,. Esset Hofmeskm i 
Qirken lwaav Mesniqbedcn siq ind 
til den ndamvedc Grund i Pius Alle 
Nr. s, den gamle Klotkesrboligs 
Grund Frivilligt Trengcsforbunds 
Orte-Tier ledsagede Affynqelken af to 
anmer. liqesom Forbundets ngogs 
nets Selndagsfkoles og Ungdomsfors 
enings Faner var mødt frem. Pa- 
ftor Oldenburg talte nd fra Hebr. BE Kap -1. Vers: »Ethvert Gus ind- 
tettes af nagen, men den, Tom h 
indrettet alt, er Gud'«. Dereftet 
læste han Dokument, vom blev neb- 
lagt i Grundm og fom indeholdt 
nogle bistoriske Qvlysningcsr om den 
Grund, paa hvilken Huset bogqu- 
og lagde derpaa tre Sten over Do-; 
kumentet, idet han udtalte den tre-) 
·enige Gudg Navtt 

Akkitekt p. qumiug, assiseeekt ais Arkitekt A Glahn, lebet Husets Op-- 
fsrelse, som ventes færdiqt i Winte- 
tens st og taget i Brug nacktes 
Sommer-. Der mangler endnu Zo- 

—«25,000 M. i at Pyggvsummen" 
kan siges at være til Siede. « 

Ungdomsfoteuingens Antäus-de- 
De dankte Ungdomsforeninqerg MI- 
de vaa Skamlinqsbanken des 2. Juli 
var i Fl. R. B. bessgt af 6—700 
for Starstedelen unge Mennesker 
nmdt om fra hele Landet. Dei var 

Bygevejr hele Dagen igennem, og 
Taler-ne generedes nu og da as Reg- 
nen. Efter at Skalebefwter Olcf 
Melken hat-de hudt Verkommen, kalte« 
Hsfskoleforstandet Bredsdorff om 

Ungdomslivet . 
Derefter talte Nigsdoqömanddani 

ffett-Ntikremjlle, og til Slut holdt 
Valgmenighedspræst Motten Lotsen« 
Foredrag om Ungdomslivet aandei 
ligt heb-tut hvorpaa Formandeu op- 
lceste et Telegrmn fra dansk Uns- 
dom -i Umriss-Ja sluttede Mitei» 

monsstemuinger. Kolding, ,1.F 
Juli. Ved Afftemning i Dag over 
Veoiuängcn tilAgtrupKro blev der af 
05210 Vælgcrc afgivet 267 Stemmer, 
deras 217 Nei, Beoillingen et der- 
Ior nasgtct 

» 

-—- Hammel, L. Juli. Ved Kom- 
»:mmcasfkmmingm i Gaak over Bo- 
’rum wo ftemte 87 Nej og 45 Ja- 
Rkommunen hat 260 Vaslgere Ve- 
sviuingen bortfalder altscux 

» 
Militcrt Vcddecjlh Ved et den 

29. Juni afholdt militært Væddeltb 
Ema Valby Fælled blev Refultatet i 
’foicersl-bet, at Krigsminksteriets 
Æresprwmie vandtes af Premiers 
løjtnant, Baron Rechts-Thau ved 
4. Tragonregiment i Næftved,- 2. 
Brei-mie, et of Krigsminifteriet uds 
Tat Feindes-gen vandtes af Præmiers 
løjtnant Haufchildt ved »I. Dragons 

lrcgimcsnt i Næfwed og S. Parme- 
.et of Krigsministeriet udfat mindre 
Zolvbægeh as Ritmeftek O. Pon- 

ztopvidan ved Z. Dkagonregiment i 
jAarhus. 
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. KØCIL 
i jeod Stand til folgende meget 
law- Fräser-: 
Becks Brindisingek ........ 50 
Perler ................. 20 
Himmels-z dog stasrk » .15 

Inmxsk saughog ........... 25 
Saul ug HØst .......... 25 
Adventklokker .......... 10 

ists-Ha og Gold .......... 05 

jDrcsnge og Drenge ........ 60 
YPjgikMrn ug Pjgebijrn »So 
Isolhorn i et solt-ist l«and....40 
Lille- Trille .............. 15 

»Es-a .................. 15 
For Born og Bismevennek 

14 Ilnsfteri .. .75 
l)·,s blide Barndomsdage· .20 

Ilprregaskdsfolk .20 

Rat-netzan .............. 25 
Spks Portiislljnger for BøktL .25 
Kinn-mer til mig ............. 10 
Rebekka-Historikers .1.75 
Onkel Toms llytte ....... 50 
chbsdts Dyrebilleder 86 
Rodinson Kruge ......40 
Xatnkhistorien i Billeder ..... 20 
Xettjes Mission .......... 10 
100 Ponssttiugek ......... 25 
Hedehnset .............. 10 
r »Ist ved en sehne ... .05 
Jesu Bill-»de- ............10 
Kildewsldot I· » .05 

Jlartyren i St. Ändrews ....10 
Tiscldys Knap .........20 
Jadwiga ................ 20 
Trmsns Retzdniug ............ 25 
Kristus ogs ds- Studensnde ..... 10 
Pire l·’s)rt:s«llingek for Bern...20 
Ädlede sjnsle ............. 20 

lkssndpn mange- i andre i mit-- 
drEs Antal eller enkelte Elias-m- 

Plan-te 

same sugljsh Zool-s. 
The lmjtation of Christ, ..... 

.................. 35, .60, .70 
The Prineeuf the House ok 

David ............. 85, .70 

Stepping Heavemvurd ..85, .70 
tjhristian Porget-1ae-not .. 

.................. 35, SO, 1.25 
The Lose Books ..... 25, .35, .50 
Pkom Retltlehem to Golgotbn 

1—4 .................. 60 
Hible Picture Books 1——4. ..40 
scenes from the IIoly Land .25 
Like of Christ ............... 25 
Like ok Luther ............ 25 
The story ok the other Wise 

Man ................. 50 
A Colony ok Merey .......... 50 
Bible Pictures and stories. ...60 
Stoky of tbe Old Testament. .40 
stoky ok the New Testament. .40 
Besutikul stokies set-ie- ....20 
des-im first Ist-yet- ....... ls 
Werd- ot kletp Lot- christitn 

cis-Ia .................. 15 
G()d’s Word and Sodj Work.15 
The Creation story ......15 
ffhildren ok the Bible set-fes. .20 

A full Line of Buslish Bibles 
und New Testament-s at all Pries- 

M VI IMUBIRIT PU 

v- Iw- uiuioas Ihmin 
es. 16 Hækter a 10 Gent-. 

End its-r set Ihsvoss at 
Assohenkeldt-llsnsen. Os. 50 
III-stet- s 6 Gent-· 

Luthm Liv os Lands-they 
ved P. Besser-innen ca. 40 Umk- 
ter s 10 Gent-. 

DWI PM. Dust-. Idol-, 
III-, Ich-. 

EKSKURSION 
T!L ————— 

ÄLBERTA, CANADIAp 
Tirsdag d. l. August 1911 

Fra Elt« Horn, Ja» Tirsdag Morgen til Councii Bluffs, Ja- 
fra Touncil Bluffs Tirsdog Aftem i St. Paul, Minu. Onsdag 
Morgen, iPoktaL N. T. Torsdag Morgen og i Gleichen, Can. Fre- 
dag Morgen. 

J Canada kostet Reisen 1 Cent per Mil, og Villetten er gol- 
dig 25 Dage- 

Nu er Tiden at bese dette mærkelige Land. Gan med os og se 
for Dem selv. De kau nksde os paa hvilken Tom helft as ovenncevnte 
Siedet. 

Skkiv straks efter fuldftændige Meddelelfer og lad os refervere 
Dem Pladö i vor private Jernbonevogn. 
J. I c· M-- cu- S. mai-sie-, 
gleiches-, Ina» Tauqu Etk you-, Ja. 
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Jlmmsg us låclle Hasses 

Ellrtekmnumm og srisli Jsåij 
I- 

E Vi kjber Fedekqlve, Hins, Æg og Smtk til Tagen- Iitiefte Jst-find 
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Vi er Agenter for Dr. Peter-s Kuriko samt for Smndfnavians 
IW Mkibslinir. Landsmcknd, som Inskck at reife til eller 
fta Domain-h kjb Billetter has os. Vi faslger dem til billigfte Pri-' 
set-, og vi vil site alt, hvad vi tan, for at ffaffe gode Pladfet paa 
Stil-ene. 

Statt Unnasg as Zügen 
Brei-few m. m. ft- Duifh Lin-. Psbl Duft Bcait, Nein-. 

Sktnlittekatut, religisse Pagen Biblet, Sahn-klugen etc. 

Petersoui Miso To. 
cum-il Aufs- Jssm 

Poitfotsendelset bei-Wes med Omlnx 

Kun 3 Mit 
fra By og Jerubane can endnu faas Land for 82500 Ukk Acre i 

; Volufia Co., Florida 
Enljocr Lan Lebe en Form i Florida for Um 17 Centh um Ta- 

gen sö.00 maanedlig Afbetaling. Te betalcr Zwei-sen Reuter euer 
Stat. Kjb nu medens Landet er billigt. 

21 Danfke hat allekede ksbt Land, scta lldfigterncs Tor en danff 
Kolonk er yderfx lovcndc. 

Moden-J Termomcstcsrct IW i Nord- og zlskcsllcmstatcrne visvr 
over 100 »Imer oq altjan qifpisr as Banne-, Imr man paa komme 
Tid on behagelig Temperatur-, Tom Untier-or nthicsm W og W Gm- 
der i Florida. Alle Dplnsninged angnaende Lond, Avng o.5.v. samt 
Kort over Landet fench ftit ovemlt visd Hennenduch til 

-P. H. Millet, 
Elk Horn, Ja. 

DAM coLchE 
ZMIK, NZBKASKA. 

Ein-you Odems-um« i take-as Zum-: J 
PROSWALMW, tot-beredet til Mit-U- ssmlnuslnm 
Ndslldkuddsuuot Lasters os beistimm- fot «prm- H 

« 

Ichcols"—ndsmäst »sta- omisocm«. 
- how-HONI, tot-Wer til ils lodoado states-. 

oowouksoxim os- sum-km 

i 
I 
I 

E 
E unsre-M, org-L viqu o- ask-. 
E M tut-anim- tor systema-is tu u im sagst-h 
E tot tm, Los-i o- nnava per ak- vgsk m.oo. 
I 

Z staunt stammt-n s. etc-konnt 
I 

i 
i 
I 

C. I. Msss kont. 
III-If oktor uy Ist-los. « 


