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WCIT Yclnmxlkh. 8P«"W- 
Dunst Bibelfkple ! 

doldt iflg. »Kr. ngl.« sit førfte 
Katsmsde 19. Oktober i K F· U. 
M. i KIbenhavn. 50 Mænd og Nin-« 
der fra Landets fokskellige Egne 
davde givet Mtde Bibelskolens Bed- 

tcsqter floges endelig fast og under- 

itreves af de tilstedevcerende som 

Medlemmex af »Raadet«. 
Til Forketningsudvalg valgtes 

Iru B. Adolph, Jahre-Missionær 
H. Chr. Beck, Viceinspektrice Fri. 
M. From, cand wol. Eilett Mor- 

lhenfen og Præsterne Ricatd, Stri- 
:ker og Heuty Usfiug. Bibelskolens 
sgentlige Birksomhed, lebet af Pa- 
Ftor SkovgaardiPetersen, aabnes, 
Im Gud vil, til Nytaar. Nækmere 
Neddelelfer vil fnart fremkomaæ 

Ptæstemfde i Ftcdniksvækl 17. 

Is. Oktober. Under Biskop Osten- 
felds Ledelse og efter Jndbydelse af 
kam og tre ksbenhavnxle Præster 
ufholdtes et Milde, beregnet særlig 
For libenhavnfke Præster. i Fredei 
tiksværh hvor henved 30, meft yngre 

Kolleger msdtes Mandag Aften d. 
16. Oktober. Det var Lyften og 

Trangen til at opnaa en Gentagels 
se af det Mode under samme For- 
mer og beregnet paa Hovedftadsprces 
äek arbejdende under NutidensVans 
Ekelighedet i deres Geming, der af- 

holdtes has Grosferer Adolph i 
Gentofte sidfte Aar, som fik Jndby-. 
dean til at drifte Fig til at kalde 
tkavle Embedsbrødre samtnen igenj 
i Nat l 

Og alle Deltagerne var enige 
om, at de Tage btagte os Anfigt til 

Ansigt baade med Anfvaret og Her-» 
ligheden i Præstetjenestem Home-l 
dan tunde vi sidde og bste Skovs 

gaardsPeterien oprulle ProfetenHos 
seas' tragiske Hjemlivs Konflikten 
der blev hans fmertefulde Jndvieli 
se til sit Kald —- uden at beskæms 
mes over de- Klager, vi selv ofte 
udstsder under langt blidere Ftrels 
ser med os. At dog ikke mange fle- 
re ksbenhavnske Brei-steh der skal 
yde faa meget, sætter iiq ud over 

al »Tkavlhed« og findet Plads med 
Blyant og Notetbog ved et saadant 
Mode! Eller mon ikke dort Hjekte 
bccendte i os, da ved næfte Bibel- 
time Pastor Ricard ud fra Kotins 
terbkevenes første Kapitel talte om 

Tjenestens Herlighed: Livets Stan- 
dens, Retfærdighedens Tfeneste, det. 

»der bliver — om saa Folkekitien 
ramler samtnen. Og maaske lige iaa 
ftor Glæde var der over den sf Pa- 
ftor Krog indledede Forhandling om 

»Na-stets Læsning« — det er dog 
mindst lige iaa frugtbart at bytte 
Bogminder og Bognavne med an- 

dre læiende Bogelslere, Tom det er 

for Rygere at bytte Cigarer. Biblio- 
tekar Langes Jndledning om Kra- 

vene til Prcestens Liv i en atbejdens 
de Menighed faltes viftnok af man- 

ge iom en uddybende Fortfættelie 
værd, — alvorstungt som Emnet 
er i vore Tages Kirleliv. Og da 

den unge Pastor Steen fremer 
nyt og gammelt af fit Forraad 

HlsleNsLÆleNG. 
Ist-w, en Troevs Prøvesteu 

En klar og gkibende Rkildking af Porholdksne i den mu- 

hamedsnske Verden og et alvorligt Opraab om 

Evangeljets Udbredelse blandt Islams Millionek —- 

sf Samuel Zwemer· Oversat og for-korrekt af Sog- 
neprikst Anton Feder-sten, Aalborg. 106 Siderx i 

Smagfuldt 0mslag.. .. .. .. .................. 

Don Its-reade- Tims i den krista- Mem 

sk Jolm R. Mott, Generalsekretær kot- ,,Vekdens Kristes 

lige studenterforbund«. Autoriseret Oversættelse 

med Form-d ak Prorst H. Ussing. Udgivet ak »Det 
Danske Missionsselskab". 268 Sider med statis- 
tisk Tillæg samt Navne· og sagkegister .......... 
Denne Bog, det- jkke alene hat- vundet uhyre stot- 

Udbredelse pas Engelsk, men som i næsten utrolig kort 

Tid er gaaet jgennem 4 Oplsg i Baumes-L vil ogsaa 
blsvdt os kunne vække og met-e Kærlighed til og Inter- 

esse for Hedningemissjonen. 
stid lädean En Levnedsskildrjng ak Past. V. 

Munok. Med Livingstons Port-Inst og 7 Trirsnjt og 
et Kot-t. Udgivet at ccivalget for Fulkeuxslysnings 
Fromme· 375 sider, indb. .................... 

Viti txt as un, eller Kristewiom blandt Usuuosksædsts, 
ak A. C. L. Grose—Rasmu-seu. 152 Sider med 41 Bil- 

leder og 1 Kokt. Kanoxmeret .................. 

ZMO Its- Moksl Col-dem For-kostet Oveksaettelse ak 

Kur-en Rædetn 206 Sidets pas godt Papir. .80, 
smukt indbunden .. .................... 

Mkc Nimm Wsd sk I E. Hodder Willians Au- 

torisctet 0versættelse. Tilegnet Kristalig Porening for 

unge Mit-ad i hele Ver-dem Form-d ak Pest. Olkert 

Zion-C 232 Sider med mange Illustration-en lndb. 

Als-Its Weil at Eil-wert Ovetsat ak Past. P. Feu— 

get-, med Oplysende Note-· at Prok. H. Olrik samt 

Form-d It Priester-ne A. strick-er og G. Künsten 
232 sjder i kønt Shirtingsbind og med Tot-mie- be- 

tet-cito Finale-: »Am-gar pmdikek« for den Isl- 

Mlis billigs Pfi- tk ........................ 

M Jakob chclmers Liv og Bvevtyr som Missio- 

ums ps- Sydhsvsøema 255 sidek aus-d mauge Il— 

lwttstioaer. I smukt udstyret Shirtiugsbiud» 

1.00 

1.20 

1.20 

Rissjomlæsnins tot Hm. 

Drangs os Drangs. skildkinger km Missionsmarlken. 
153 sider med mange Billeder og smukt indb. 

Hob-tu os Fig-Mira Portællinger tm Mission-imst- 
kctx 156 sider med Billedetc smukt indb ......... 

IIIle l It soll-Ist Luni ak Msry N. Tut-k. Pan Dsnsk 

vstl A. K. Tilegvet et lille Bam, com kor 5 Ast- si- 

dov vat- solstkssleu i et indisk lljem 108 sidey 
indbundon ................................ 

stm til mid- W tr- elot Kollis- Lsntl si Heury A. 

Ast-per siedet- og skikke i Østorlanck Form-d It 

Put. Joh. VibeiPetersev. 80 storo Sider mod tol- 

kiso Illustrationen smukt illustteket Papbind. .. 
Mc Mc Indblik i Bømelivet i et indisk Hiern. US- 

kfvst It Kittelis Poreviag tot- Indre Mission i Osa- 

Mk. 59 sider, i Omslag ..................... 

vorm uns-. mh Eos-I- 
sts-, seh-. 

« 

.15 

(,,Hvordan anbefaler vi Evangeliet 
til Menaesterö Samvittighed?«) 
kendtcs baade Trøst og Tugt bag 
Ordena 

Og —- fidst, men itke mindst- —- 

det broderlige, wangfri Zamvær 
mellem baade den nysudnævnte Bi- 
skop og Praxsternc og mellem disfe 
indbyrdes i den dejlige Natur-, strau- 
lende i Eftekaarsbelysningens heu- 
kivende Ventod,51utningsmsdet ved 
Herr-Ins Bord, den levende Ftlelfe 

Taf, at »de: er godt og lifligt, at 
Brødre ogsaa bo tiljammen,« er for 
»et vefterlandst Religionshus« rei- 
sendes Erindringer — jo, det MI- 
de man vi have om igen ad Anre. 

En Deltqger i »Kr. Vgl-U 

Mesishedskouveuts Udtalelle Im 

Meuighedsraudeur. Den paa Me- 
nighcdskonventets Msde i Eben- 
haka forleden vedtagne Udtalelfe 
hat fslgende Ordlyd: 

»Menighedstonventet of 1891 
man overfor det danske Falk ind- 
trængendc udtale, at saafremt feste 
Menighedsraad genindføres, bsr det- 
te sie i Zorbindelje med de af »dct 
kirkelige Udvalg« forejlaacde Garan- 
tier, færlig for de valgte Medlems 
mer-J Vedkommcnde 

For disfe beitaar Garantien i, at 

Idet valgte Medlem afgiver en fktifts 
.lig Ertlasting um« at han (hun) 
Evedkendek sig den fristne Tro, hvors 
paa han (hun) ek dsbt, og lover at 

udføke det ham betroede Hvew som 
Menighedsraadsmcdlem i Ttoikab 
smod den evangeliikslutherike Falke- 
kirke —- medens Vaslgerne i en 

striftlig Begæring om at optages 
paa sit Sogns Valgliite tilfsjer. at 

han (hun) er dsbt med den kristnc 
Taab og oplært i den kristelige Bar- 
nelcerdom dg fremde-les snfker at 
vckre Medlem of den danske Falke- 
kirke og have Dei i dens Goder. 

Bestyrelsem 
G. Heide-m HelmegsLarien 

J. Narregaard.« 

Et Mindest-irrte for Spend Mö- 
bto afilstedes den 22. paa Beim- 
Kirkegaard ved Ksbenhavm 

Foruden den afdsdeg Ente og 
nærmeste Slcegt bemærtedes i den 
talrige Foriamling Koniejlspkæ 
jident Klaus Berntiem Miniimne 
Ahlefeldt, Bülow, Anders Nielfem 
Jen«en·S-ndetup, Neergaard og 
Appel samt Landstingsmand Ene- 
vold Sittener og fleke andre Rigsi 
dagsmcknd, Redaktsk Signrd Berg, 
Hsfikolefokftander Begttup m. il- 

Hsjtideligheden begyndte med en 

Salme, hvorpaa siultusminiitetIlD- 
pel traadte hen ved Mindestenan 
Zod, og han skildrede nu i en lern- 

geke Tale Hsgsbros Liv fra Vugqe 
til Grad og ilnttedc mcd at give 
ham dot Vidnesbnrd at han til TI- 
den bedarede iin Friniodigbed og det 
trods alvorlige Ptchlier de iidfte 
Aar af hans Liv 

Eiter at dermm Dækket var fal- 
det for dct jmukke Granitmindesi 
maskie. overgav Grosierer Stillings 
Andersen det paa Jndsamlingskomis 
teens Vegne til Familien-Z Vastn og 
Efe. 

Fanefndviclfe vaa Nokcnbokg Ets- 
erkctplads. Pan Noscsnborg Cis-or- 
cervlads indviedcs Lordng den 21. 

Okt. tre Faktor for 12 Nisgimssnts 
tre Vatailloner, BR» M. og13. »sie- 
Tcrvcbataillon 

Jndvielfcn foretoaes of »Es-. kql 
Højkx Kronprinfem der flog det fidfte 
Zorn i hver Fanr. 

Medens Faun-ne blev fort den 
foran Fløjen af bver Bataillon, og 
medens Batailloneme perentekede 
Gevær, henvendte Os. kgl. Højhed 
omtrent fslgende Ord til Solda- 
teme: 

»Soldater! Vi overlader nu disfe 
tre Fanet ieders VaretægU Dem 
hvide Kot-s i den røde Bund hat 
gennem Aarhundreder været de 
Danfkes Mærke. Bi hat ovekgivet 
dem rene og uplettede til eder, es 
nu et det edets Pligt at oderle 
dem ligefaa rene og uplettede til 
kommende Slægter. Digie Futter 
minder as ikke blot om vort ellkede 
Fædreland, men de minder os ogsaa 
om vor averfte Ktigsherre Hans 
Majestæt Mgen level« 

Mustken spillede Nationallaugem 
De 3 Bätailloner deiner-ehe m- 

til Stuf fotbi Os· kgl Htfhed, fir- 
te herholde af Oberstltfttmnter- 
ne Paulsem Rathsack og Elsmatk, 
hvotpaa Jsjjtideligheden lluttede 
med, at Steng henvendis 
Wle Drd til Maul-stehet 

1,000 NYE HOLDERE 
’I’l l« ..l)xxNSlclsJIk I·1N« 

Inden den lste-—«I—anuar 1912. 
Pot- ct detto Tal kan um, hu- vi bosluttet at give on vmdjtuld 

Præmie til enhver ny Holder. 
Bohnen det- inden l. January 1912 tegner Abonuement pas »l)anslceren" med 81.50 som 

I·’orskudsbetaljng, vjl kaa Bladot tilsendt km den Tid, Bestillingen iudlisheklyg indtil 1. Jan. 

1913. Altsau frit til Nytm. Desuden lmkhan Valgot imellem kølgomle Ptæmior —- frit 

tilgendt: 

ktsmjs Ntn l: 
6 smukke Billedek i Parvotkyk, Land- 
sksber — Polkeljvsbilleder — Fragt- 
stykke —- størkelso 16120 Tom-very 

Pksmio Nr. 2: 
Ea selvskærpendo selts. Den samme, vi 
i 2 Ast- har brugt som Pkmmie til Bol- 
demes kulde Wind-hoc 

Preuss Ur. s: 
Davmarkskort kot- Hjemmet. Støkrelse 
22126 Tommetn Trykt i 5 Panier-, med 

Jan-bauen Syst-, Plsntagety Kjkker. 
Herregukde o.s.v. 

Mwis Nr. L: 
, 

»Hast i l«ys", Portællingek sk Ernst 

Evens til de 3 Troens Mildere 241 

sider i Helsbirtingsbivd. Bn udmskkket 

Bog. 

Promio Nr. s: 

2 Dusin Ave importerede Brevkott Bets- 

af 12 forskellige Kort med Bibeltekst 

og 12 Worte-rede Prospekte-s fr- »du 
skøtme Davmskk«· 

kowdcn ovenstmnde san-like Pkæmier til Homer-ne ndloves Mlgeado 
værdjtnldo og nyttigo 

Præmier til Abonnentsamlere: 
tot s nys Raiden-: 

Pku Ilelene Ilempels Kost-— og Hut-hold- 

Uingsbog. En økovomisk og praktisk 
Haundbog kot- Husmszre. 289 sidetz 
trykt pas godt Papst-, smagknldt nd- 

styret og iadbundev. 

kor 5 uy solt-Im- 

Bunyaus ,,Pilgrim’s Froste-Mc Engelsl- 
Udgave· Praxtbind med Gold-oft for- 

m·en. Bn Mast-Ade Aas lllustkstiovek. 

Isor 10 ny Helden- 
Bnnynns »Da Pilgrims Varus-sing« U- 

lnstreret Prøgtudgave pas Dansk i 

Icvartofokmat. Ba Pkyd kok ethvcrt 
Icristenckljem 

kok 15 uy soldmx 
Asschenkeldvllansem »Illustreret Tit-ke- 
historie kot- Menigheden·« 0ktavkomat. 
2 stoke amultke Bind. 

tot 26 ny Felder-: 
Dasehsels BIENENka s solide Bind. Det- 
tks velkendte Vikkk heb-ver jun-en Anbe· 

Kling 

Nur det fastsatte Autsl nye Helden- med Aarskontingevt km hvksr er modtnget. sen- 

Jes den tjlsvarende Præmic krit til sonder-en 

IWDSPOLI —- UNCS OC CM 
sum bat- Øje for Blcdvirksombedens Bot)-d11jug — og Iljertet pas rette sted —- 1sd o- 

uu tsge ist med koreoede Kraefter og »klytte vore Teltpasle laengete ud". Arbejdet lykkcks 
des i Fjokz det ksn lykkes ogsu i Ast-. 

DANISH LUTHERAN PUBLISHING HOUSL 

Tyfusepidemi i Bibotgegncu. Paa 
Grund af en bcgyndende Tyfus- 
epidemi s Vibokg, itrives der den 

21. Okt., vil det gamle Mandstaly 
ialt 900 Mund blive udlagt i Jud- 
kvarteting i Sogncne rundt omkring 
ijorg. 

Stiftsfyfilus Hciberg oplyfer over 

for »Viborg Stiftstidende«, at der 

i alt et anmeldt 18 lefcklde of 
Wqu hvoraf et hos et 1-aarigt 
Born med dødelig Udgang. Alle 

Foranstaltningek er tkufne mod 
Zmittens Udbredelse, og der vil for 
alle Eventualitetcrs Stle blive 
reist en Baer til at modtage Ty- 
fuspatienter. 

Afholdsfagem Di- samvirkende 
Afholdsokganifationer i Rotbart-» 
Ztift har iflg. AfholdsdagbladetH 
»Reform« indbudt Repræsentantek 
for de Tamvirkende Afholdsorgai 
nifationer overalt i Jylland, hvoc 
Samvirksomhed findes, til et Fel- 
lesmsde, dcsr stal afholdes i Aarhus 
den 12 November Det er Hensigs 
ten at spge danuet et permanent 
Samarbejde mellem Afholdsfelfkas 
hernei de jydste Byer, eller i hvert 
Fald at We tilvejebragt en Falles- 
optræden i fokskellige Sptrgsmaab 
f. Eis. Revision af Politivedtægten« 
Nwinqclpvens Operholdelle m. m« 

Expott til qusilien. an Forani 
ledning af Handelsministeriet er der 
den 21. Okt. afholdt et Mode med 

Repræsentanter for en Nække indu- 
strielle Firmaer, kaavel i Raben- 
havn Tom i Proviner, angaaende 
Erportmulighederne for danfke Jn- 
dustriprodnkter, navnlig Lands-rags- 
og Mejeriredfkaber og Maskiner. 
til Brafilim Sagen vandt megen 
Tilslutning, og der nedsattes et Ub- 

valg til i Fotening med Ministe- 

ten at foretage det videre Zorn-d- 
ne vedrørende UnderføgelTen i saa 
Henfecnde bl a. angaaende Oprets 
telse af en Expoktudstilling i Rio 
de Janeim som den dcrvækende 
hauste Generalkonful har anbefalet 

Djdöfald. Kaptajn L. Fiofocd Ny- 
bro er den 20 Oft. afgaaet ved To- 
den iAakirich 73 Aar gl. Den as- 
døde var Medlem af Andelsudvals 
get siden 1902 og Medlem of Tatsit 
Andels-Ægsexpokts Styx-Use 

-s- En af Skives ældre og mest 
ansete Bot-geke, Dreier Msller, er 

afqaaet ved Dsdem 74 Aar gl. Han 
havde iflg. »Ich-e Flkbl.« udrettet 
et ftort og frugtbringende Atbejde 
for Borgers og Haandværkerforenins 
gen og navnlig for Oprettelfen af 
Bagn- og Haandværkerstiftelfeu, i 
hvis Bestytelse han i mange Aar 
havde Syde. Gan deltog i Kri- 
gen 1864, under hvilken han blev 
samt i Venet 

Termiusspeknlatiouer hat iflgsp 
«Kold. Flkbl.« i en ssrgelig Gradj 
taget Ovethaatid paa Koldingcgnen 
Der er flereEksemplek paa, at navns 

liq godtroende Landmænd hat ind- 
ladt sig med famvittighedslsse Agens 
tet og derved sat Tnsindet til. For- 
nylig har en Mund maattet erklære 

sig Miit, fordi han havde speku- 
leret, og en Landmand vilde i Lyk- 
dags reer til Amerika fm det 
Hele, men blev standIet poa Vene- 
gaarden af Politik-L Gan havde stre- 

.vet under paa en Vetel Hans Fa- 
der- hat nu kautioneret for hom· 
DMe Eisempler er —- fkriver Bla- 
det — ikke enestaaende, og tilfsjexy 
at det er bestmdetliqh at Folk ikke 
kan blive Augen« 

Rom-Mit pu Seit-bannte —- 

Esbjekg« 21. Oktober. Staub-aner- 

nes Trafitafdeling ivætksatte for 
nagen Tid jiden en Underisgelse 
paa Ribebanen for at faa konsta- 
teret, am Benzinmotordkift paa 
mindre Bank-r kunde betale fig. Un- 
dcrfsgelsen et nu iflg. »Esbiekg 
Av.« sluttet med det Resultat, at 
Motordrift næppe can betale fig, da 
man ved Sich af vistnok man op- 
rcstholdc Dampdrift til Bei-molk af 
Gods. Planen er berfor forclsbig 
itillrt i Vero. 

Auholdte Nimm Ei gpdt sun- 
iAuthus. Da en Servekingsrsjoms 
fku paa en Reftanration paa JO- 
gcsrgaadsvej i Aakhus Ratten til 
19 Okt. var paa Vej til sit Oft-m i 
Mai-stand gabe, blev hun an«taftet 
as to stumle Mandspetioney iom 
tkods bendes Afvisninger fulate ben- 
dc liqe til brndes Gebt-den bvor 
di- tmante med ind i Gunsten og 
rsvede bande- Uhr og Penae fra 
bende, kworefter de undltlx 

Den unge Dame begav sig straft 
til Politiitationen for at anmelde 
Roderich der blev mass sendt et 
Var Vetiente nd vaa Jagd og da 
den lldptyndrcde bavde opgivet et 
godt Signalemmt af Not-erne, va- 
rede det kun en Timeg Tib, indess 
begge Fmene var unholdte 

Det vifte siq at vix-n- et Par Ty- 
skem oq da man visiterede dem, 
fandt man bog dem en Mastiqu 
Jndbrudsvætktuk det er da hofft 
sandsnnligt, at de hat andet end 

»Mit-krick paa deres Samt-WANT 
Der er fauledes noqle Tyveriet k 

Hat-bus, fom man qodt kan tænke 
fig, at de hat- forsvet og den Mu- 
lighed er heller ikke udelukket, at 
de kender noqet til et eller flere as 
den sidste Tids mange Jnvbrudstys 
verler rundt om i Jylland 


