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Psftok Matthiefeas Lssladclfr. 

Kr. ngL af H. Juli meddelcn 

J Gaqr Kl. 12 blev Post-It Mat- 

thiesen efter fuldt udstauet Straf 
bsladt af Beine zæixgiel og ktrte 

strafs derfra til Bladets Kann-. 
hwr hans Rednktionsværelie our- 

festlig jmytket med Flug og Bloms 

ster, og hvok Bestyrelienö Formand 
oq flete andre Mehl-emine- qf Be- 

ityrelsen samt enkelte Vennec og 

hele Perionalet var samlet. 
Beswkejfens For-month Pastoc 

Ohr. Sørensem bsd Paku Motivie- 

jen Beisammen og udtalte fin Gue- 
de over at je hanc igen og jin Tat 
til Herren, der havde bevoret yam 
fund og frisc. Hatt fluttede med 

Ønsket om, at Guds Velsignizlie 
fremdeles maatte væke over Pastor 
Matthiesen felv og hans fortsaua 
Geming ved ,,Ktisteligt Daqbiad«, 
im denne kunde tjene til Gavi: haa· 
de for Guds Rige og for det dan- 

fke Falk. 
Dereftev btd Tkykkeribeftyrcc C. 

Fischmann ham Bellt-atmen paa he- 
b Perionalets Vesne og ovxctatte 
ham en Adresse undericrevet af 
Vladets og Trykkeriets 77 Funk- 
tioncerer. 

Fra Esnderjyder var der jcndt 
en kaligrafeket Adresse med 28 lin- 

derskrifter fta forskellige Egne bau- 

de i By og paa Land, og ledfaqet 
af en Afsmtming af Jstedløven. 

Ligeledes modtog han fotsfellige 
Gaver fra Bladets Beftyrelse og 

sunktionærer og flere andre. 
Dg endeåjg overkaktes der ham et 

Culdur med Guldkæde, ledsaget as 
en starre Pengcfum, som var ind- 
sqmlet has Samfund og Vermu- 
mndt oxu i Landet. 

Gar-en ovekraftes ham Tom en 

Uneckeqdelse og Tat for hans Uds 

holdenhed j Lampen for Ret og 
Nenhed og Zaudhed. 

Paftor Matthie7en takkede for al 
den Kett-lngnd der var visthanh og 
iom i Tag havde givet sjg et saa 
stinkt Udtryk. Han udtalte bl. a. 

fin Taknemmelighed for de Forbsns 
net, han havde fslt sig omgivet af 
under sin Fensselstid 

Hans Zængsling havde itke be- 
virkex nogen Tom helft Zorandring 
than-s Eyn paa den of ham reiste 
Sag eller bragt yam til at fortwde 
den Mande, youran ban havde 
ment It burde føre Lampen. 

Paftok Matthiefen bliver her 
Gemme nogle faa Tage og keifet 
derefter med hele fin Familie til 

Karg-e. for benimod Zlumingen af 

August at genoptage sin Gerning 
ved ,,Kristeligt Tagwqu 

Under 17. Juli forekom folgende: 
Tat »- 

zor den megen Kerlighsed jeg 
Im fact mange forskellige Maoder 
Im- været Gen-Tand for fra Vennckis 
Side,« oy for den Trofcrithed, der 
or blwen udvist mod ,,csristcsligt 
DagblaMC bringet jeg herved min 
shjerteligfte Tak. 

H. J. F. C. Matthiejen. 

Dom-ten over Post-r Mund. 

o 

Zra fki-Ifellig Zidc spørgee der, 

am Der gkke børe Eorstugess ydurixgerw 
SEerD mer at Forwakcunnistch 
dar nægm at offentljggøre Formo- 
tene over iiornetelevm Det jores 
kommer mig dag, at det for alle 
Unkende Mennester maa staa start, 
at der ligger en Dprejsning for 
saftok chqrd, dels i Offentliggss 
velfen as den for hatt-J Modpart li- 

det jmigrende Ovekfrigsketsdom, 
W ved de Referater af Joch-teue, 
jom uimodfagt hat været offentligs 
dort i forskelliqe Blade. 

Det er et mtrkt Billede, disse 
cplysninger asgiver. Billedet af 
n Offiaeh der hat iaa liden Re- 

spekt for den militære Præcision, at 

Im en kold Vinternat fiok et Sel- 

stabs Skyld ladet sit Mandskab ven- 

h i lang Tid med Vaaben, enMand, 
tm hvem mang- Bidnet erklærer at 

Ue set W paavirket af Spiri- 
Uz oq iom vedi«sin Underskrift i 

Msm ved en civen Lejligi 
ÆW et M Mdnescwrd 
Id- Hs fes-. 

«Men de fokeliggende Oplysningerl 
fortæller noget niere. Te vijer den 

Langsomyeky hvormed man i Milis 
leere-taten agtek Pan Tidernes Tegn 
med Hemmt til de surrte Drika 

»Man synes ikle at have lagt Mærke 
"til den Sprogforslyldning, der hat 
fundet Sied, idet man nu til Tags 
ved en Rus for-staat noget andet 
end for en Menneskealder siden, 
da man fkulde være meget stækkt 
vaavirlet nf Spiritus for at lal- 
des beruset, og da det næsten keg- 
nedes for en Ære at lunne taale 

meget. Tet er almindelig bekendt. 
bvad den Kraevelimlle Stole for- 
længft That godtgjort, at felv tem- 

Helig smaa Dofet Alkohol fotminds 

Isler Arbejdsevnen og Sanfernes 
;Skarphed, og at en Militærspersom 

der er paavirlet of Spiritus, kun 

ler lidet skiklet til at ndfsre sin 
swrning i Farens Stund, felv om 

man efter de gammeldages Sprogs 
»brug ikke vilde beiegne bam fom 

sbemset 
I En streng Agtpaaqivenhed over- 

Hor dette For-hold er lige san vigtig 
Hfor »Da-ren, Tom i fin Tid Oder- 
gangenfra Forladegeværer til Bag- 

Iladevackben Og naar man med den 

ine Viden Zorn Udgangsvunkt gen- 
Inemlceser de foreliggende Oplnss 
lninger. faar man et ftekrkt Ind- 
Ltrtyk af. i hvot usilke Hænder ngs 
!an til Kabenhavns Besætning hvis 
Eli-de en given Vinternat. 

14. Juli 1911. 
Sarald Westergaard. 

i »Kr ngl.« 

» 
Mokmonctue aalcggek Sus. 

Nennen-i N. V. er udiondt folgende 
Meddelelim 

Mormonerne bar gcnnem der-es 

»Præfident i Ksbenhavn anlaqt Sag 
imod Mk. Freece oq Paitor Thor- 
Ttsn for de of dem fremiatte Beifle- 
ninger mod Mormomsrne vaa de 
ftore Antimotmonmsder, der bar 
været afholsdt rundt om i Landet 

Squuudsmtdr. Dnsdag 12. Juli 
lailioldtes Samsundsmsde ioercnner 

sai JndresMislion i Bist-steh Saa- 
re mange var kommen til Stehe. 
Modet beanndte Kl. 10 i Bedstkd 
Kitte, hvor Provit Paludan holdt 
Skkiitetcile over Luk. 12, Ali-N 

og sormanede de heilige- til at vaai 

ge on bede. Tvreiter vrwdikede Pa· 
stor Msnk im Frøslw over 2. Tim. 
2, l: »Du dotier, min Son, bliv 
imer ved den NaadeY Tom er i 
Qrifmsks Jesus.« Hemdka paari- 
ste Talerem at al Rande er i Kri- 

«5iu-:«, vq at den alene kan gøre et 

iBindi-— Born itærk til nt erkende 
iSnnden samt til at stride oq lide. 
i Om Eftermiddaaen aiholdtesFori 
lkmndiingsmødc i Vedsted www-is- 
-lms, book Paitor Kmrup ira Hvids 
biem v. Au indledede over Em- 
net: JndreiMislions Stilling i Ihr-. 
Msdet Hutte-des af Pastor P. F. 
Koban-m der vrædikcde ud fm 
Matth. m, 7 over Sammeniøjs 
ningerne Enden for Guds Niqe 

Kette-aktive Butsu-täglich Den 
7. September er— det i Fl. »Fyns 
Tid.« 25 Aar fiden, Paul Bojsen 
boldt sin Tiltrædelsesprædiken i 
Ketteminde Valgmenighed. Menigs 
lieben agter paa den Dag at holde 
en Mindegudsstienesie og et Neuig- 
hkdsmsdt 

Metodifwræfteu og Scipverem 
Om asssdcs Metodiftmæss H. Han- 
Hen, Svendbora, fortæller »Reform« 
folgende lille Trækt 

En Gang, meng Hans Haner 
virkede Tom Samandgmissionær i 

.Ksbenhavn, qik ban fta Sktb til 

FSkfb i en Nackte der laa Side om 

«Side. Sen talte med szolkene, 
uddelte Traktater oq indbsd dem 
til Msdr. 

Skipperen paa det yderstliagende 
Fort-f Iandede oq spie paa, at 

»den Mission-er We skukve fette 
fine Fsdder am Bord has hom, fsr 
fkulde han komme paa Hovedet 
Vandekc 

Noligt for-Hatte Priesters sin Ban- 

dring og naaede omäder ud til den 
bandende Myrr, hvem han M- 
ygt btd en Traktat Eber og 
trusler fkyllede igen over Præftem 
Jom da fasse, at ,.nu vilde ban da 

Me, et W- Mk We mik- 

var det tvivlsomt, hvem der føkft 
blev 5midt over Bord.« Og med 
et rast Tag greb han Stippeken i 

Großen holdt ham nd over Relikt- 
gen, kystede ham og sagde: Hvis 
Te ikkc holder inde mcd Den-Z Edcm 
tager imod min Traktat og lasset 
den, konnner Te sandelig paa Øjes 

blikket med Kraft derned, hwt De 
vilde sende mig.« 

Stok Illile Ea Priestegautd os 
ca Stole btæudt Den H. Juli op- 
stod der Jldløs i Pkæstegaarden paa 
Alt-. Alle Præstegaakdens 4 Pyg- 
ninger nedbkckndte fuldftændig. Jl- 
den forplantede fig til Stolen. som 
ogiaa nedbrændte. Der er intet 
levende indebrwndt, hvorimod faa 

xgodt som alt Jndboet btændte. 
Jlden fokplantede sig endviderh 

Itil Antoni Hansens Guard, men her· 
lntkedes det at faa Jlden sltckket. 
Vranden opstod i Prceftegaardens 

JLade oq formelles opstaaet ved 
Selvantændelie i stet. 

« 
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» Gattifoussptrgsmmalet J Angel-· 
le ByraadsMsde den is. Juli vedto-» 
Lxes det med 8 Stemmet mod 5 
lat spare i Anledning af Garnifonss 
»tommissionens Henvendelie, at Slas 
Igelle Kommune Bunde Mike sig og 

iest villig til som Maksimum at 

modtage 1 Divisionsitab, 1 Lin- 
jekcgementsstab, 2 Liniebataillonek 
l Neiekvebataillon og l Attilleriafs 

»deling og vil fowligte fig til at 
rtabderc Sygchus m. m., ivm det 
bereitet bliver en Pligt for Kom- 
munen at isme for, alt i Hewhold 
til de as Moniiionskommissionen 
stillt-de Provositionek oq fremlagte 
kolkulatoriskc Oder-»Tag, 5cmit at 

Byraodet tilsiget sin Assiitanee til« 
at faa Jndkvarteringsspørgsmaalet 
løit fna næt Garniionskommisfioi 
nens Initi- iom mutigt faavel med 
Henblik Uaa alle-rede bestänende Bog- 
ninger som eventuelt nødvenligcs 
Ntfbvgningen idet Bymadet for- 
vcnter at modtage ncermere Oplyzi 
ninger om, hvilke For-dringet der 
stille-Z til Kompagni- ellxsr Batterii 
Meinen og hvillen Lejeindtægt der 

Hkan fortsentes as soc-damit 

l 

Siallsuds bedste Husmuudibkug 
et, slriver ,,Frederilsborg A. ANH- 

IP. Ehriskkusms i Ema-. Hast 
bar R Tdr. Land, lworaf de 2 er 

«en Englod, og holder del-part 2 

lmaa Heile og 5 Kot-r, og der saslaes 
ca. 40 Svin anklig. Sidsle Aar 
hat P. Chrislcnfcsn lanledes folgt 
Evin for 2593 Kr. — 

P. Christcnsm fik I. Pkcemie oed 
Husmcvndenes Marklvrugslonkurrens 
ce. 

Teltmissioteu paa Suqu Dei 
of Knorr-Mission udTendto Missionss 
tell vandrer i denne Tib, (17. Juli) 
fro By til By i Stevns, slkivet 
.,Østsj. Flkbl.«. Der bar bl. a. 

ver-ret« afboldt en Nælke Moder i. 

jsdaorleo Hellelted, Arn-je og Fuss-. 
,lev. Ved Modet sidftnævnte Sted 

ltaltcs sorndtsn Missionaskerne Past. 
Swm Lodersleo Smdaq den 23. 
Juli Tkulde Teltct komme til Ly- 
derslw Ved Modekne bar der alle 

IVegne været god Tilllutnitm i 

Fliuk til at smedr. mkn flcm til 
at lasse-. En Mcdnrlnsjdcsr ved" 

,,Vpnd«". Tid.« bar belegt Trcfilmii 

nistet Th. Laffen-Z Indem der sor- 
lvden foldte V Aar 

»Nun du bufke nugrt fra Deres 
Ssnss Unadom?« Mmte Vlodets 
Meddeler. » 

f .,?(a,« lvarede Smeden med et til- 

Jsorladeliat Nil »Den var flink til 
Iat smedr. mm han var slem til at 
kligae oq lwie om Nation IGan 
Ebovde en af de lmaa Flafkelamved 
ITen lau ban og læfte ved.« 

Den 82iaarige Mund sætter en 

Stolthed i at klare for siq «·c·lv ved 
egne Krcrfter oa vilde —- tilfsier 
Meddeleren — anle det sum Dri- 
veri at leve i Hufet bog sin velslils 
lebe Slægt. Den Mantiss-tells oq 
det Frssind der bringet den gamle 
vaa en Gang besiedne og ltolte 
Mond til at vklle det fauledes, gri- 
bek lærlig M l disse Tiber, da 
det næften er blevet moderne til en- 

shver Tid at kalde lamrende paa Sta- 
ten, omtrent som fokkælede VII-n 
kakder you detes Bamepige. 

En pell. Den gamle Singt-assi- 
sker og Redningtmand Lats Throns 
sykdte for nylls 70 Tür. 
W M sitt l Ist Oldks 

Huftru Mariane, har Lars Throne, 
under smaa Kauk, men flittigt og 
strasbfomt fasmpet sig igennem de 

mange. nmngc Aar, hvori han fra 
Emng Strand hat »brugt« Ha- 
mt J Redningszbaaden hat han 
siddct i 26 Aar. Ole Svenchn 
var nun-Z Halvbroder, og de to har 
tagct mangen baurd Tørn kommen. 
113 Mond har Lars Throne væket 
med til at bjastge, mens han tjente 
i Redningsvasienet. Fra fire SkonJ 
unter og en ftor Brig hat hon til-I 
lng frelft 35 Mand. 

Trachmann satte i Fl. »Vends. 
Tid.« megen Pris paa Lars Throne 
og katte ham stundom en hjælpende 
Haand. 

70 Aats Tieukste paq fanune Sied. 
Ei vistnok enestaaende Efsempel paa 
lang og tro Tjenestg er, stkiver 
»Es-»Ist Av.«, den i Hjemdkup nys 
lig afdsde Gertrud Makie Jensdats 
tor, der har tjent i Spreu Motten-l 
sen-J Gaard i Hiemdkup i 70 Aruns 
Zum jquars Pige kom hun i Tjesl neste hos Guardmand Niels Skovs 
has i Hjemdrup og dsde nu, 86 
Aar gl. Ism, da hun var 39 

Aar, blcv hnn gift med llngkarl 
Anders Estenjen Gabe-, og der blev 
tobt Ejendocn i Vyen til de nygkfte; 
men Monden dsde efter 17 Dages 
Zorlsly hvorefter Ejendommen blev 
folgt, og hun iortsatte sin Tjeneste 
Uaa samme Sted og forblev ugift. 
Tot folget af sig Seh-, at hun i det 
lange Lob ved jin ijældne Flid og 
Troste-b vlev betragtet fom Medlem 
af Familian ou oed Euren Motten- 
scns Ovcrtagelsc af Gaakden blev. 

huu time-et Ophoidct til siu D-d.l I 

Eva-facto m en uns Pist. 
— Tal 

en unq Pige, sont tjener paa Hier- 
ritsdal Mslle ved Habt-o, Lordog 
Aste-n den 15. Juli kom cyklende 
nie-m fm Hob-ko, blev hun i Fl. R. 
B. i Rast-heben af »Palmch-jgaard« 
overfaldet af en Mandsperfom fom 
Elasbte hende ind i en Kotnmatk for 
at pve Voldtasgt mod heade. Heu-! 
des Noah om Hjælp blev hsrt as 
Inaakdens Eier, Proprietckk Mel- 
sm der netop lom knende hieni, 
sag ftmks ilede Pigcn til Hinw- 
Ta Voldsmanden vilde flynge ham 
en Stalle i Daneben flog Meler 
lmm med knyttet chve i Aufl-tei- 
Eaa at han segncde bevidftlss am. 

Ganrdens Karte, der ogsaa havde 
hsrt Pigens ·.-)laab, kom nu til og 
bandt Voldsmanden paa Hasnder og 
Fødder og bmgte ham til Hobro 
Arrest Pigens Tsj var tevet itu 
nun hnn Felv havde ingen Overlast 
IN IN 
Elektticitetsvækk ved VatdkrastTD 
Inv. Vommcsnsr Madsem Ring- 
sced, bar for nulig taget Hømb Mal-( 
le paa Haandcn for (l0,000 Kr.z 
siebet omfatter del nnvasrcnde Vedel 
møllerj med tillmrende Bygningers 
samt Vandkraften Tet er oplyst,1« 
at der i Vintvrtiden er en Bank-kraft 
of ca 700 Destekræstcr. i den tor- 
kefte Tid er der tun 10 H. K Det· 

i Fl. »Nimle Follctidende'·j 
."-’ads"i-ns: Plan at anlanng et Eleksi 
tricitetsvwrk til worknning af Om-; 
egnens Londsbner indcsnfor en Af-; 
stand as en halo Mill. 

Lan Ringfted Aa anvendes i dette 
Siena-T maa nge Aa vel oqiaaI 
hinne det, skriver .,Østsj. Follesbl.'«.1 

l 

Tod efer Zkuldniug. Baumk- 
lsi«fder Veth«7VII-7 Suskru i Vele 
suidt for fort Tjh fide-n i et sinnt-( 
".««s.«.1nfo!d mpd m Qedcsl koqendk 
Rand. kmorvcsd Zum blisn fryqthlia 
fkoldet. Fme bleo indjmn von ZU- 
Acslmfet lwor lnm den 1T'-. Juli or 

dad. 
i 

Eiche Dägkks 
Olfert Rieard: Indes t Apo- 

stellittkm Vejledning til Seit-fu« dium II 8140 

L 

Es· B. Meyer: Judas — cui —1 

) Frei-sap- thek hotdt seiden over» 

Jndb. 81.10. 

F. Bettes: TM. Ilan 
sovekiættelie ved M. Halss. coe- 

E J cou- Lumkst Leisten-sc 
En kikkeliq Lejlishedsbetmgtniug 
20 W 

Mut Arbe- ledet. Ost-nehmet- 
ling af M. —- Udgivet as Post 
Tisch-Haufen 15 Senkt 

Dau. Luth. Publ. Hauf-. 
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AZIJL LATUKUPS work u s sopkuvo sttructed Intention u 

few years into ut u small music-U mcltul m tm Butsu-m Con- 

nekvuwry. Stu- wus sent to kompe Is u Jst-uns glrl tu Htuslx ln 

tlnk set-rn- (’onmsn-au)r,v as Bekun. Rho klululnksl lust- smalle 

und nknsr s few mtmtlm usw-at ln a com-oft tout- kbrmuxls Hut-»Im ist«- 

esmc darl- homi- autl ls nim- rwsognlmä ss onp of klu- Lkesatogt nimm-un 

uk Amt-rinn. The-m ls lltls that ls Ohnmqu ln link-l Listlsmp stu- wu- 

sf »m- tlmcs u vier plain llitlø Ameklrsa klri. Nim- Ilml salu- lps a ers-m 

slnnotz salu- lovos to alm- tlus sum-k- vot only ils-U ske klug-loss. Inst Hm 

songs that ist-o lonsd l))· »vor-v not-son. Aho- slnss the unnlks flink akt- rlcsnr 

to onst-)- lmsrt aml yet sum-a them la s khnromkth- sktlstlcs way-sings- 
tlwm a- ssan tm »Mit rsm stu- 

FATHM P. l. MAc com-IN EMNENT PAUUST PIIEST. 

Umwushly Ase-main llos was-I »Ist-»und In Wust-taktiva l). (- 

lle hu lasset-ed ottemitroly m Eurova bis-tm sum m til-· »wi- 

mv(r)· and kam-s mo- nutllesakp of nll owed-. Ponibly Men« In otle 
on- other sie-tot- prssootutson of »Hu-« Amt-)- Besmlful." the Pan-km 
Phy of the Tyml Wj la the woll- 07 pro-entta- thia gross ums-»k- 
csthsr KIND-s II Mit-I by ll But-huc- MICMM this kaum-s- 
Psasclty bis-Imm- W. there tro- moke Its-n 126 kmsucitul stein- 
opttesou vix-taro- kcpmävcod di one os the most upon-In of stokoopm ou 

tun-most OTIJO M Donatikusp wiss do mitl km am- of tho nishts of 
skhsvtssqus Ists. 

Als ominont pkjisut l- s cui-um«- »f klu- l’uul1s(s. an Amt-»Hm 
»als-r us Cum-plis- prlsssm Antl, »lis- Ihis Unumqu- Iknollc kn- I-« 


