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Ptæfteliv i Miduqtöiolens Land. 

J et Foredrag som Biilop Diettichs 
fon fokleden holdt i de teologifke 
Studenterg Zorenjng i iiristiania 
ocn Prassteliv i Nordland, udtalte 
han —- ifl norsk ,,:)lftenposten« 
bl. a.: 

»Bei-eilen maa paa de fleste Ste- 
der iidde hjemme hele Vinteren paa 
Grund af Mørle og Statut, saa 
Annekierne ikte faar Gudstjenester 
fra Oktober til April — Føkft i 
Januar drager de fleste Mandfolk 
til Lofoten paa FiTkeri. og kunKvins 
det, Born ag Oldingek bliver hjems 
me. Ved Paailetider set de hjems 
over, for de dkager paa Finmartsi 
fiskeki. som varer til Juni Maaned. 

Tette at Priesten ilke kan kom- 
me nd hele Vinteretn er det tyngste 
Da maa han ie at faa Tiden til at 
gaa ved at studem men det er net- 
op i Mørletidem han trcenger til 
at komme ud for Sindets og Hel- 
bredets Skyld Af denne Grund 
bliver Sommer-en Arbeidets Tid 
En Sognepreest havde en Sendag 
Konfirmation og Alter-gang. 30Baks 
nedaab, flere Brudevielser og Be- 
gravelier. En anden Sandag uds 
fette han 73 Barnedaab. 

Som Vetingelfer nasvnte derfor 
Viiloppen et godt Helbred og aandei 

lig Etyrke og Mod, Færdigbed i 
praktisle GøkrwaaL for at tunne 
ilaa den lange Vinternat ihjel, f. 
Els. Vogbinderi og Stiedkeki Perr- 
fien bar desuden viere Sportsmand 
da det letter bam paa Neiferne Og 
han maa viere sorberedt paa at 
maatte brasnde inde med meqet af 
iin Viden oa sine Bauten da Folt 
ikke oil kunne forstaa hasti. Tog vil 
der vel iom ofteft viere en lilleFlok, 
sont staat paa iamme Trin. men 

paa enteltc Steder er der 1 a 2 Mil- 
til nærmeste Nabo af den Art, oq 
paa andre Steder icetter Spild on 
Nitmidelie en Kile ind mellem 
disse, sont i Ensomheden og Vintets 
market but-de holde 7ammen: men 

det hører doa med til Undtagelierne 
—- Ensombisden vil ifasr sples tryi- 
kende for Prwsteftuem da hun of- 
te ikke kan Folkets Evr0»1, Tom vaa 

flere Siedet er Fian og KvænsL 
Og hun san ikke ofte være med paa 
de friske Tun-, men mqa fidde hie-m-» 
me mcsd Angsten for hom, som fett-» 
des ndc i Stormen og Snelaget.» 
Dei-for maa en Aus-get til et Nord-« 
landskald oasaa tmnke paa Konku, 
for en Konr maa han merk end an- 

sdro have. 
Men der er noaet friskt ved Na- 

tur km Liv dekovpe alliqcvels tænk 
von Boodtnrenis oq Nenfnrten. Da 
intet andcst Sted er der større Vik- 
kv for en Pisa-ft. Saale-des var Pras- 
ftm est Sted oqsaa Formand iHets 
redsftyret Fattigftvret, STolestyreh 
Verm-standest Syqekagsen og For- 
liqskontmisfær, Dekfor faor han 
Vmg for alle Ktasfter og udviklet 
alle Evner. on Gerninger der brin- 
arr starre Fruatcr tm Wir-der end 
paa manae andre- Steder. Trods 
de store Asstande komme-r Pkcesten 
i Miete Forbindelle med Menighes 
den end manqe andre Siedet: ifeek 

v·ed at Konfirmandetne i 4 a 6 

qur bok vaa Præftmaardcsm Zwar- 
ved Ptæsten under dereg Fordere- 
drslscs blfvcsr boade BUT-facht oa Las- 
rcsr for dem. 

Bispeiadviclfr. Ten 29. Oktober 
blcsv i Fruc Mitte, og i Overværelfe 
af diongcn og Dronninqem Provst 
Oftenfeld indviet til Viftop af Bi- 
sfap Wegenrr, hjulpet af Biskop 
Balslev, Stiftprovst Paulli ongov- 
fterne Jenaer, Usfing og Hoffmeyer. 

Ny Retter masuificins. Tit Rec- 
tor magnificius vksdwbcnhavngllnis 
versitet er valat Prof. i feinstin 
Istcrlandsk Sproqkundskab, Dr. phil. 
F- teol. Frantz Buhl. 

Politik. «Danmurk Hjtsmme oq 
UND-« nf 2. Nov. fkriver: 

»Ic- hiemlsfo i Nordflesvig. Mads 
Caholm i Brøns er blwen idsmt 
en Bade paa Iw) Mark, dacht-thö- 
vis s Ums-S Arrest, fordi han ikke 
bar fotladt Landst. Gan agtet dog 
af blive i Hin Hiemftavn 

Bladet Schieswiqfche Grenzpvst i 
Dabei-Neu der stottes af den vrtis 
We Regering, siriver i den An- 

ledninqt It Posier site er moralsk 

"forpligtet til at naturalifere Hjems 
lase. Dei naturligste vilde vaere, 
at Danmark gav Loven af 1898 

tilbagevirkende Kraft og optog dem 
fom dankte Underiaattcr. Det heddet 
dernæft ordrct i Artiklem 

Men desvasrre er det officielle 
Danmark vedblivende utilgængeligt 
for alle foknuftige Overvejelser, for- 
modentlig fardi det viger tjlbage 
for Chauvinifternes Krav hjemme 
isLandet og hos det dansske Parti i 
Nordslesvig. Til at lese Spørgsi 
maalet er der tun den Udvej, som 
den prøjjiske Ztatsregering er flaas 
et ind Paa.« 

Pksjserne er ikke nemme at stil- 
le Wind-, trods alt hvad der er 

sket i den iidste Tid, Rubin-J Artik- 
ler, Garnisonen i Fredericia osv., 
beikyldes den danfke Regerinq sta- 
din for at lade sig lede af Chan- 
vinisteme Er det ikke Ver-is paa, 
at det ikke kan nntte at prøve paa at 
qøre Tnikerne tilvas, de vil dog 
ikke nøies med mindre, end en fnlds 
strendig Tilinietnørelie af vor Selvs 

Iftcendiqhed Oben-stände Insel-org Salto. Den 
:31. Okt. er Oberstinde Jngeborg 
Salto afgaaet ved Laden efter læns 

Ygerc Tids Sygelighed. 
Den afdøde var født i Hader-s- 

lev, Tatter af Politimester Alexan- 
der Heide og Huftru Emilie f. Wäh, 
og Stster til Konferensraad, Bank- 
direktør Heide. 

Vudskadet om Oberstinde Saltoss 
Ted, ikriver »Kr. qul.«, vil Vceki 
te Zorn hos alle, der kendte denne 
nalmindeliae opofrende og utrastte 
lige Kvinde Hun levede og aandede 
for at dicker andre. on Var nim- 

liq opfindfom i at finde Udveje til 
at lindre andres Nød on faa andre 
interesierede, saa de lnkkede Die-riet 
og Pennemmg op Inaen mennekp 
lig Nød, der kom bendes Der unsr, 
var hende iremmed 
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Dkonuinscud Fjdfelsdag. 

»Kr. ngl.« af l. Nov. ftrivek: 
J Anledning af Dronning Loui- 

ses 60 Aaks Fsdselsdag i Gaar var 

Frcdensbotg By festlig fmykket med 
Flag. 

Livgakdens Vagtmandfkab havde 
ved Jndgangcn til Slotsgaarden 
reift en Ækesport med Dronningens 
Romena-L Fra Hovedftaden ogzres 
densborg og Omegn var i Formidi 
dagens Lob ankommet en Mcengde 
Womstetgaver. Fra alle de Institu- 
tioner og Sclfkaber, for hvilteDrons 
ningen har ovtsrtagct Protektoratet, 
var der sendt pragtfulde Blomsters 
dekorationerx endvidcsre var der sendt 
Vlomstcr fra Hoffets Damer og Hek- 
rcr, Gardens Officrrer, Tlsmjndeksd 
Grønholdt Sogneraad og fra man- 

ge lokalc Fort-mager Bøknene i 

Frevensborg Centralitole havm 
sendt en Vuket hvide Rost-r, socn blcts 
overralt Dronningen af to fmaa 
hvidklædte Piger. 

Om Formiddagen samledes hele 
sinngefamilien i Dwnningenö Lei- 
lighed ud mod Slotshavm. 

Kl. 1172 modtog Dronningen 3 
Dann-r fra Fredcnsborq og As- 
mindertd. Dame-tue overrakte Dran- 

»ningen den tidligere omtale Parte- 
llasnsvascn der basrer følgende Jn- 
»skription: ,,Til vor Edle og sode 
IDwnning fra Beboeke i Friedens- 
» borg.« 
! Vase-n ledsogedec as en kunsmtiic 

judstyret og af Bidragyderne undur- 
Jteanet Adresse, der havde folgende 
!Ordlyd: 
! llndettegnede Beboere as Irr-dens- 
bom tillader sig herved at bede Drä. 
Mast-stack modtage For-fiktivan om 

vor askbsdiae Hetmivenhod Vi be- 
der DIE Mafeftæt være forvisfet 

.om, at vi af Hiertet paasksnner alt 
Idist sont Drs. Mafcftæt og hele 
·Konaeh1t5et er for vor By. Jdot vi 

i Ærbødiabcsd frembccter vor Lyk- 
lsnfkninm ndtaler vi ldaubet am, 
snt Its-. Maieftæt man tilbriuge 
manae lnkkelsae oq lan Aar iblandt 
os. 

Dronningen takkede bevæqet De- 
mstattonens Medlemmet Kl. lLtrok 
Garben ov med Musik« Este-r Para- 
den spillebe Musikkorpset flere na- 

tionole Melodien M. 1214 fonds 
der en Kur Sieb for Hoffets Da- 
mer og Den-en Ester Kuren sam- 

Jedes Herikaberne til Frokoft i den 
kinefifke Zwe- 

J Formiddagens Løb indløsb der 
til Dronningen en Mengde Lykøns 
skningstelegrammer, blandt andet 
fra de flefte udenlandite Fyrstehus 
·Ie. 

Blandt dom, der om Middagen 
modtogcs i færlig Audiens af Hds. 
Maj. Dronningen var Ksøbenhavns 
Ovcsrprcrfident de Jonquieres og 
Vorqerrcprwscntationens Formand, 
-Overrcstsannfører Bocke-n der over- 

bmgtcs Buch wbonhavniz Lyksnfki 
nim. Endviderv modtoges Eheer 
for Livgarden, Oberst Wolff, Che- 

I fen for Gardehufarregimentet, 
ssObcrløjtnant Engelbrecht og For- 
Imanden for Gardeforcsningem Direk- 

ltør Lassen. 
J Aftes Kl. 7 dcekkedes i Kup- 

lpelsalen et stort Toffel: Paatlæds 
»ningen hertil var Gala. Livgardens 
iildtfikkorps spillcde. 
! Tir Taftet var indbudt Kauf-ils- 
prassssdrnt Kl. Berntsem Udenrigss" 
minifter, Grev AhslefeldtsLaurvigen,» 

Hoffernes Dame-r on Kavallerer ogl 
enkcsslte andre. Feuverternes AntaF 
var ca. 75. Vordet var prydet med« 
den store Danmarksopfats. 

Ved Taflct paa Zlottet i Fre-. 
densbom i Astps tsrte Os. Muts 
Konqcsn i hierielige Vcndinger 
for HEXE Maj. Dronninqm Oster- 
Talen spilledcs Musikken »Kom; 
Christian«. 

Nye Generaler. Oberst af Fodfols 
’ 

ket P z. Møller er udnævnt til« 
Oeneraslmajor og Chef for jydfkel Brigade. 

Oberst af Fodfoltet Ellis Wolffl 
er udnavnt til Generalmajor ogi 
ClIif for -3. Division. ! 

Oberst :Uk’ølli-r, der er født 1855; 
i Caupeln og 1869 koni ind paa· 
Hast-ene- Elevilole, var i iin Tib« 
Ildjudant hos Firigsminifter Bahn-« 
son. I 

J 1896 blev han anfat soms 
Stabsrhef has Generalinspektøren 
for Fodfolket, tom 1901 til Genes- 
ralftabens taktisle Afdeling og blev 
Eistritær i flere KonnnisIoner, deri- 
blandt Neglementskommiinonen 
Fra 1901 var lian Chef for 1. Ba- 
taillon, indtil han i 1908 udncevni 
teski til Obern og blev Chef for 5.I Negiment i Nyborg 

Eins Woisf, wurdens hidtiivoe-l 
rende Chef, er født 1865 Han nd- 
viste tidlig sterlige Anlæg for tak- 
tifke Forhold og kam Itraks efter 
Afgangen fra Officersfkolen til Ge- 
neralftaben Eiter en Studien-ehei 
til Østrig blev han Lærer spritzt-insI 
Jean af Orleans, og da Küshnell 
traadte tilbage Tom Læker ved Ofsk 
ficersskolen i Generalstabsfagene, 

« 

blev Wolii hans Aflgfeic J 1905 
blev han Oberstlsjtnant og tre Aar 
ein-re Oberst og Chef for Livgar-» 
den. 
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AdvakfeL J »Kr. ngl.« af 31.f 
Ott. let-fes folgende Advarsel: 

« 

J den sidfte Tid har en Mand 
gaaet rundt fra Priester til Missio- 
neeret og meget indtrasngende bedet 
Im at komme til Haarlev og flere 
Lieder at holde Mode Naar iaa 
Medet bar vmret bestemh hat ban 
stadigt føgt Abgang til at ftfcele et 
eller andet. 

Det er paa Tibe, der blive givet 
en alvorlig Advariel mod denne 
Frækhed: et Sted bar benne Person 
tilvendt Tig s Kr., et andet Sted 
15 Kr. osv. En PrEst og en Mis- 
7ionasr skal alle-rede have været i 
Saarlev «og maatte vende tilbage 
med nforrettet Sag, da ingen tend- 
te noget til omtalte Msder. 

Bei-kommende er middelhsi lim- 
merkt Haar og et lille msrkt Oder-» 
sfkwg og graalig Hudfarve IEsan an- 

tager forikellige Navne, udgiver sig 
bl. a. for at viere Læter. 

c. Este-up. 

Bispemsdr. J November, flrivrk 
»Kr. Tat-U af Zi. Okt» vil disk 
blive afhokdt est Mode af Lan-Neids 
Vifkvvper i Frcderirim book d» bl. 
a. W blive forhandlet om Prwftcs 
kostet 

Kikkeliqt Msdr. Brandt-rle RI- 
Oktobetn th kirkeliae Mode her i 

Dem var lief-at of ca. 800 Mennes 
ster. J Forkamlinqcn fang monar- 
Prkpster oa Lasters Provft Krarup 
si Wunderle bsd Velkommm bvors 
efter Biskop Miller i Stall-org holdt 
ist Foredrag om »Gut-s Vjtns het- 
liqe Frihed«. Valgmenkghedsvmsst 
Motten Leu-sen i Golstebro indledede 

derpaa en Forhandling om Prieste- 
»friheden. 

sinle En toaarig Ssøn af Has- 
smand Zeus Fir. siristensen i Søns 
.dervig fic forleden et Stykke Gute- 
«r«od i »den forkerte Hals« og knal- 
-tes med det samme. 

: ,,Udbkyderkongcn«s Arreftation. 
Den fra Vridsløfe flygtede Jud- 

Ibkudstyv H. C. Andersen er bleven 
sanholdt i Schweiz. Tet gik ifølge 
UFrodrifsJU Amtst.« mcget let at 
finde hans Spor. Statspolitiet lod 

’siq nemlig ganske simpelt tilftille 
alle Breve til Flyqtningens Slægts 

iningc her i Landst, og blandt dis- 
fe Brcve fanidt man et fra H. E. 
Andersem der meddelte, at han varJ 
namst til Schweiz og boede paa etl Gott-l i Basel; han only-ste, at detj 
var haus- Hensigt at udvandre tili 
Sodomerika over en italiean Havtts Men det blev der ’a-ltsaa ikke 

nogeti af. 

W ufokbedcrlig Plattenilngcr. Enl 
Person ved Navu Julius Martinz 
Bebt-rieth der fnrnnlig er løsladtj 
as Arresteu i Nilu-, bvor han vnrl 
Mut for limiteuslaacri. bar ftrakss 
estisr 5in LøsladeFe været paa Spilz 
inm. Von Arbeits ou EførpingsEng 
non lmr lmu ganet rundt oa for-Z 
t.ilt, at hau tmr biemvendt Ameri-. 
knncr ou ngtech at føbe Landejensl 
dom, oa bans Veltnleuhed hat« ifølsj 
qis ,.:llalb. Stiftszt.« staffet ham ban-; 
de loutmitk Penqch Overfrakke, lite, 
oJanler til Laans »i sieblikkelige 
Forlegenhvder«. Nu er hnn otter an-« 
lmldt i Anlbom oa transporteret 
til Terndrup Arrest Gan er kun en 
Zur-I Aar qamrnel 

50 Arn-s Offiecrsjubilæum. Den 
l. ds. for 50 Aar siden afgik det 
iiosus Huld Kadetter fra Landta- 
distatadomiet der dermed opbørte at 
lusfcmr Af dette Sold lever ifølge 
»V. T.« eudnu følgendo otte, der 
alle har deltaget i Krisen 1864: 
Neueralmajorerne Griiner og Mad- 
ien, Kammerherre, Oberst Løvens 
fvldt, Ober-sterne- Nøkkentved ogWedi 
ieltoft, Oberstløftnantterne Knub oa’ 
Throne oq Kammerjunker, Kaptajn 
Trauer, fbv. Direktor i Handels- 
bunten. 

Summe Tag udnævntes 135 Of-» 
ficersaspiranter til Reserveossikerer.f 
hvoraf flere senere traadte over i« 
Linien, derisblandt Oberstlsitnant 
Dreyer, Oberstlsftnant Hiöfclx Kam-. 
merherre Dinesen til Katholm og 
nnd. jur. Proprietær, Grev Ahle- 
feldtiLaurvigen. 

Mund- og Klovspseu paa Fun. 
Anna-, 30. Oktober-. Paa en i« 

Forgaats Eftermiddags i Landbo·. 
foreningen for Aar-up og Omegn 
afhosldt Generalforfamling tettedes 
fra forskellige Sider en Kritik imod 
det For-hold at hele Vesti og Nord- 
fyn er afipærret for Udfsriel paa 
Grund af Mund- oq Kloviyge Man 
sandt, at der godt kunde ike Udfør-- 
sel fra manae af denne Landsdels 
Sonne Slutteliat billigt-des det. at 
at Foreninaens Formand benvendeh 
iia til Formændene for Vends Set 
reds oq Nordfvnike Landboforening 
samt til Formandeu for de samt-its 
kendcs Landboioreninaer i FVnSStift» 
oq at digiks Form-end l Fællesikabs 
beut-endet lia til Landbruasminisj 
steten om Sagen. 

Mund- og Klovftmm Akt-esti- 
bing. 1. Rom-»wer J Vandmøllen 
P. C. Pistersensz Enkes BosættIing 
i Vomncrs pan Ærø er der i Tag 
konstatcrot Mund- og Klovfyge 

Nykobing F» I. Nov. J Tag et 

der konstatisrct Mund- og Klav- 
fyge hoc Ganrdejer H. P. Kruse i 
lllslev. Vesastnicmvm 23 Wen et 

offer Votorinasrfnsikns, Professor 
Vangs Okdte stillet under offents 
liqt Tilfyn 

Nokfkov, 1. Novemberv J Don er 

der konstateret ct Tilfwlde of Mund- 
oq Klovfyats von »Cbriftiansdal« vod 
Nakskov, tillmrenbe Grev Raben. 
Vcswtnitmen besinnt of 250 Kreatu- 
ret. 

aniltkum Blifkonflager Ssten 
Thorndal kunde den 1. Nov. fejre 
sit 25 Aars Jubilæum som Bokger 
i Hførrsna. Or. ThorndaL der for- 
uden at passe sit Haandvasrk bar 
aiort Tfeneste ved Brandt-denkt- 
først i Ordenskorpsct oq siden 1905 
fom Bran«dassiftent, fidder ifølge 
»Gott Aruns-« i Bestyrelfen for 
de fvdske Blikkenllaaermestres Cen- 
tralorganisatiom 
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Den bekvemme Oliv-Innern 
PEUZZESIWN 

Det er hyppigt, at man tidljg pas 
Biteraaret, ds- det endnu iklke er Tid 
at kyre i Kakkelovnen, heb-ver var-me 

Evor i et Hus varmen end ønskes, kan De faa det pas 
den bedste og hurtigste Mag-de ved at købe en »An-kec- 
tjon« wng 01ieovn· 

,·Perfection" et- den solidesste Ovn, det- Andes, og De ksn klytte deu. hvor De vit. Begynd med den i sovi-- eile-r Badevxtskplset, o De 
vil have det 1unt, mens De klædtsr Dem pay. scslv den koldeste Flot- 
en. Tag den ind i Spinovæselstshog huv dcst 11)«ggeligt og var-am met-s Be spiser en tidlig I(’r0kost-. Det- isr Not at suspyge en Tiendstilc, met 

Tusmørket kommen-, og man bar Sjkret sig en hyggelig Akten- 
Forbandles alle Vpgne. Elle-er skkiv til 

stand-Irrt Oil Company 
AscarpomteO 
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LANDSØGERE! 
llvis l onser Land kum til Tennessee- lcidges hvor 

dorxilltsrulc er est sturt sksnnlikmvjsk settlemcnt, lnsor 

l«:1n(l(-rhillig, Klinmet sutnlt ugs helmgeligt has-do Vinter 

ug Sommer-; ingtsn Neg.cs, X1«s(luit()s, tsller Sulstikz nær 

2 Jcsrnhxmtsn Kjrker. Sknler ug muer Bekvcmnuslighisden 
Frugtavl er jsnsr løtnmthle Ug Pladsen herømt for god An 

Entgl. Former-Here Uplysninger hcsøg eller skriv til 

PETER R. cHRISTlANsEN. 
ROUTE 2. TENNILSSEE RchE. TENNESSLL 

slmlen i solvaugT— 
ubnos for uns-e damkamerikmko Mond og Evivdst 

den Id. Nov. 1911 os Ilnttes ö. April 1912. 

Der undekvjses baade pas Dansk og Engelsk i de chitin- 
dolige skolekag og i Handelskagene og holdes Poredkag over 
historiske og litten-km Damen-. Unge korberedes til KOM- 
Untier-. 

solvsng ligger i den Smukke sont-i Ynez Dnl og hu- et 
udmmkket Kliam 

6 DolL om Ugen kor Ophold og Undervisniog. 
B. NORDBNTOPT, Vorstandes 

Man henvender sig koreløbjg til Prok. P. P. Hernale 
« 

Los 01ivos, santa Bat-band Co., Cal. 

, 
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Bethlehems-stiernen 
UnvALGTL JULBSALMIOJR OC SANCE 

til Brug vui 

Julesudstjetsestek og Jalous. 

ludhol(1: 
Betblehems-Stjekntsn Casal Unsin- 
lcom Iad on nu pas Hornes-im 
lct Bat-n er kødt i Bei-hieben- 
Ilade Jul. ckejlige Jul. 

Julenfteky du et- almo. 
Dtsjlig er den liimmel blau. 
Volkommisn igon Guds Engle stau. 
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Dot m- JuL clcst er .Iul. 
9 Den yndigvte Rose » fanden- 
l0-1ulen hat« bmgt velsignet Buck- 
ll Hist- kommis, Jesus-, dine sum-. 

12 0 .1nl vollkommen wor. 

Nettopkjseky 
Evkelteltsemplak 
10 Eksemplarer 
20 Eksemplqrer 
50 Bknemplskek .. 

100 Dksemplskot ---------- 

DAN. LUTFL PUBL. Konst- 
slslr. Nekt. 


