
»Ja memoriam«. 

Falsende forekdm i »Kr. ngl.« 
.sf 27. Nov.: 

J Fredags begravedes fra Fri- 
avnstirken Jvan Jens Schmidt. 
an var et Guds Naades Under. 

Han havdc tidligere værct Kon- 
ge i Lerføen og med sit Falk —- 

Lersssbøllekne —- fejret «Orgier, hvor 
man drak Brwndevin of Pottefkaar, 
cmens man havde fine Vagtposter ude 
for at passe paa om chnden —- 

Politiet —- var i Nærheden Hans 
3 Folk hasdrede ham den Gang under 
; Titlcn »Von-um«- 

J 1903 mødte jeg førfte Gang 
-denne Kotige. Hans Kongcdragt 

bestod i itidne PjaLter, han stunk 
« af Brcendevin og Smuds og ftod 

ved Jndgangen til Jakobs-tiefem 
hvor han vakte Rædfel Ved M spr« 
lange Adgang til den fine Vryllupss 
fest, der fejredcs derinde. 

Izcg faa ham sidite Gang for 
nogle Tage siden Han var da en 

; hcl anden «at Te haa. Skønt iyg 
til Dedendavde han den Heklighed 
over fig, som tilhører de himmelske 
Kongebørm 

Dei var Aften, og tre funde 
Smaabsrn laa i Viere-lieh medens 
deres Moder, hans trofafte Huftru, 
stod bsjet over hom. Han laa da og 
hviskede attck ou attcr: »Min Je- 
fu5, jeg elfker dig!« 

Den forhenværende Lerfabølle var 

bit-von Guds kwrc Vorn, som havde 
en betroet Stilling fom Opfynss 
mand paa en Tømcncrplads, mcd 

sing Medmennescers Agtelse og Til- 
1id. J Frshavns »Man Kors« var 

han zunehmen Dei var ham en 

ledc at Iøftc drt Bauer højt, hvis 
Jndskrift er »va·us, Syndekes 
Von.« 

Oau var et Guds Naadcs Unber, 
som mangen Gang hat qivet miq 
Mod til at taqe fat paa nn, naar 

Skuffclfen i Arbeit-et for Sondecm 
Frelfcs aiorde mig imst. Gan var 

en Ære for »Man Kors« og et tro- 

fast Born af vor Hirte. 

Velsignet være dans Minde! 

H. P. Mollerup. 

Den kitkelise Los-ginqu 
Er Mstde i Ribe. 

k· 
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Nil-, 28. November. Paa et 
Msde i Aftes, hvor Biitop Koch tals 
te om kircelig Lovqwning, udtalte 
han ifIg. »Mit-e Zwist-« bl. A. det 
snjkelige i, at der samtnen med Me- 
Gshedsraadene kunde vasre oprettet 
ethirkcraad iVikkeligheden var det en 

demokratift Foranstattning i frisins 
det Aand. Om en saataldt taaljom 
Folkckirtc udtaltc Viktoppen, at en 

faadan tun vilde blivc en rent 
borgeklig Jndretning med Kultus- 
ministcsrcn fom Finansleder. 

Pustor v. Vrincten opti)ste, at 

Snnodtsme i Nurdjicgvig ljavde haft 
den verscntligc Andel i, at De Lan- 
fte i Nordslcsus havdc opnaaet iaa 
megct i Spronfagcth som ffet var. 
Her i Lundct Durde Menighedsmas 
den- have den«-«- Tnlerør i Damiet- 
scn of et seit-ferend. 

sxfasmt Simon Hausen udtaltc 
Lu·ket ow, at man uu genoptog 
Haus Taufe-is Taufe om en« natio- 
nal Fritirfe og fortfatte Arbejdet 
hoc-paa, hvor han i fin Tid stop- 

Lsand teol. P. P. sorge-nickt tals 
Te for en Ændring i Grundlovens 
§ 77 on iisnod en Frikirkc Som 
Vcnsironmnd inaattc han l)a-vde, at 
et skirfcraad var en demokratifk 
os frisindet Fomnftaltning, hvis 
Neulisatiun imidlisrtid holdtes nede 
of .»n1-Jdagsmc11nos syryax fssr at 
miflr tin-act « k»wes Kndflndtslfp 

Zisfttsnrovf« Pedchcnt Dct kir- 
kclige Ewsnstinmal Lan ikte og bør 
ilte fcss Z Briygsnina cf de politifte 
Pr:t3."ort«qsnlanl. Præftemo bør ftaa 
..»f!:«:1sn-iixw i disk-es Forknndelje; 
Ins-I di«:«til krwncs økonomikk Unf- 
haaniqlwd Hlmr blivrr Prrefteløni 
Macht«-von af? J ArboeiNasnmss 
sens Sag bavdts Miniftprcns Treks- 
ch sig tillsagc til Biskappens Af- 
qørelfcs vasrct ligesom et Nan om 

Mrkemadet In taalfom Falkekirs 
se vilde nærmere blive en utaaleligi 
Follekirsr. 

Msbet der begde Kl. s, Hubl 
tod- ved ins-Unm« 

WW 
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Biøperues dee i Fredericia. 
Danmarks Bifkopper bar i disje 

Tage, jkriver »Kr. ngl.« af 25. 
:cov., været samlede i Fredericia 
til Forhandling om Ændringer i 
Iliitualcrne og i Præfteløftet. 

Der er cenftemmig bleven vedtas 
get et Forslag til en amdret Affats 
tclic af Præstcløftet, der efter For- 
lydrnde gaar ud paa, at Prcesterne 
forpligtcss til en Forkyndelfc i 
Overcnsftemmclie med den hellige 

«3krift og Kirkens gamle Trosbcv 
kcndelse samt i Trojkab mod den 
evangelifb lutherske Folkekirke. 

Baneindviclsr. Den 28. Nov. ind- 
viodcs ,,.iiolding Sydbaner'·, de to 

Privatlmnrr fra Fiolding til Heils- 
lmindks oq fra Kolding ovxcr Taps 
Itil Vomdrup. J Jndvielsen, der be- 

Igyndte med Festtog ad bcgqe Linin 

!og jluttedc incd Middag i Kolding, 
deltog Kommissarius, GehejmeetatA 

rund Nørgaard, Generaldirettør 

zKiørboe og Stiftamtmand Vardens 
lflcth. 
l 
«- En Studierejie. Direktionen for 
!Orlog:?ncvrftets Ekibsbygningss og 
iMafkinvasim J. C. Tuxen er, led-' 

ziaget of Jngeniørassistent Christen- 
siuk nfrcsjft til Tyskland og Italien 
gior til-d forskelligcs store Motorfas 
brifcr i Nürnberg, Wintherthnr,l 
Kiel og Turin nøiere at studen- 

lspømsnmnlet oni Dieselmotoren af 
xscsninn til Anfkaffclsen of Motorer 

itil vore nye Undetvandsbande. End- 
"vidms or dct Ocnfiqten i Aiume at 
.inspicrre de Undcsrvandsbaadm der 
»cr11ndvr Vyaniim hoö Firmnct 
Likliiicshrad K Cic. 

Politik. De noklke Radiknle og 
Fotfvnret Et fromragende Med- 

zlism as Panier Generalstabskooi 
tain lki Schnitkm strivor i et nnliq 

Jndlommm Bin-h Struteqi: 
»Juki vol Hirt fom Flaade nma 

kunne værne om Landets Neutrali- 
ctot Men fpr at lunnc betragtcs 
sum en virleliq neutkal Stat maa 

et Land stil Vætn og Ttthcd være 

i Vesiddelie as en militær Mast, 
fvarcsnde til Landets Evne l For- 
hold til andre Landes, Forsvarscw 
ncn bør vætc lau stor, at et Vrud 
paa Neutraliteten er forbundet med 
en vis Risiko oq ikke alene er en 

ulovlig, men oglaa en ukloa Hand- 
ling. 

Dei starke For-spat er for det lille 
sLand først og fremmeft et For- 
svar for Friedens Bwarelie, for 
dets Rot til at blive holdt udens 

lfor Krisen, for Nationens Sklvhcevs 
-dcsl««e oq Udviklina, for Folkets kul- 
turcsllc Selvstændighsd oa Landets 
skonomifle Uafhasngighed.« 

En Meunrfkealders Arbefdr. —- 

iDt phil. Fraenlel bar iflq. »D. H. 
sog Il.« holdt et Faust-kam hvori 
Tlmn lom ind paa den misnncsslcliac 

YTrmm til stadiq at iknsfis fia bei-ro 
:Livsvillaai·, til at komme on paa 

im bedre Levcfoti Om Forboldonv 
flicr i Landkt sixicr Dr. F.: »Da ber- 
iliicsmme bar vi i do sont-ro Am- int 

ZLrnvfodisn for høit, og dct er riqs 
itiat at vi skal time Neb i Zeile-ne 
! Fm Zlutninqcn af 70’(srnc ou til 

antidon er vi atmet en Milliard til- 

Ilch i vort For-hold til lidlandet. 
:J Akt-me havde vi hos Udlandist ist 

ZTilqodehavende paa 150 Millkoner. 
sog nn ilylder vi til Udlanbet 800 

jMillioner. 
i En Milliard er et uhnre Tal for 
"et lille Land fom Dnnmark. Zvlv 

fom qucst nf Kapital-In er brnat 
«produktivt Yaa isr doq mmsst m« Dis-s 

"-.1(1.«« til thhpLTisr m llwi««i«ts us 
«" ·’««""!h «’« INIV TLJT Var llYHsfl 

vvndiiqt Tritt www-; .. «.—««-" 
iflifk for de fidfte .’" »Hm .«-su«, .-,; 
bei man vi hats Htsnfnn k« i de 
kommende Aar m alle indsfrwns. 
vore Fomødcsnthdcr. indtil der or 

kommt-i brdrv Valoncks i Neunstu- 
bet, oq vi attcr kcm bommdp nt 
fkvdcs Lwcfodcsn op. 

Statt VolvætkssSkted En Ka- 
tastrofcs i Aarhus Havn J den nne 
Bann, der er under Anlæg Syd 
for Aarhug, er der den 28. Nov- 
Estetmiddugs veb 2——8 Tiben MA. ·. 

«Jvll« XIV inbtruffet et alvorliqt 
Mel-d- idet en Dei as VIW » 

Øft for den store Opfyldning paa 
Havncns indvendige Side er stre- 
det samtnen; det dreier fig i alt 
om 150—200 Fod eller en Tredies 
del af hele Volværkets Længde. 

Aarsagen til Uheldet mones at 
vaer den, at den bløde Fyld som 
Følge af de fidste Dages Frost og 
Lavvande har udøvet et faa stærkt 
Tryk paa Anlermy at disse er knæks 
fehl-. 

Ncmr Stadt-n er bleven an«slaaet 
til up inmd ll)(),00l) Kr, er dct 
iflg. nævnte Blad rimeligvis for 
høft: mkn dot blivcsr i hvert Fald 
ikke Smaasummer, der bliver Tale 
onl. 

Tet er tvivlsomt, om det bliver 
Firmaot ,,Pl)øni1:« i lløbeuhavm der 
har opført Bolværket, eller Had- 
ncn selv, der komme-r til at bcere 
Tabel. 

Elrcdct indtraf ganfte pludscligt 
og uvcntet, og del hele stod tun 
paa i 5——10 Minutter. 

Voguøild Mslle bræudt. Lørdag 
den Zö. Nov. vcd Syvtiden opstod 
der Jld i Vognsild Mølle i Nærs 
hedcn af Hobra Da Møllen ligger 
megct højt, kunde Braudeu obiers 
vereö i flere Miles Omkreds. Un- 
der Brandforhørct opklaredes det, 
at Jlden er opslaaet i Møllehat- 
ten; antagelig hat Gnidningen ved 
Bremsen været Eaa ftært, at der 
er opstaaet Jld i chehatten. Kor- 
net reddcdcs ifl· ,,Hobro. Av.«l)vor- 
imod en Del Malt og Kartofler 
brændte. Wollens Eier, Christen-« 
sen, overtog Møllen for 8 Aar sideni 
og havde godt forfikret. 

En fatlig »Situation« Da en Del 
Børn sorlcsdcn løb oq legt-de paa 
Vornn Skoledam, gyngede ern 
sta-rft, oq Enden blen, at en halv 
Zins-J Bøkn faldt wennan Vorne- 
nc jkreq, oq da innen af de Tilftes 
vasrende vovede sig nd efter dem, 
gik der Jlbud til Andenlærcr Du- 
pont, fom strals sprang ud med 
alle Kllasderne ma. Det lykkedcs 
lmtn Lfl. »Rand. Daabl.« at red- 
de dem alle, fkønt nogle var kom- 
men ind under ern « 

Ei Offct for Brændevincn. En 
46 Aar gammel Mater, Poul 
Jfaksen ChristenTem blev for-leben 
fanden dsd i sin Stue i LihmeFats 
tighuQ Monden har aabenbart haft 
Delirium En Konk, fom boedc ved 
Siden af, hat am Ratten hart ham 
striqe oq tnmle som en gal: men 
da det hændte ret hyppigt, tog hun 
ingen Notits deraf. Christenfen, sont 
oprindelig var en dyatig Mand, 
var nu et· Brut-. Hans Kone ongrn 
var forlccngft flyttet fra ham paa 
Grund af hans brutale Lytta-den« 
J Lihme kund-e han ifl. »Skive 
Flkbl.« ikkcs mere faa Brcendcvin til 
F·løbs, men hver Uge gik han til 
Lem oq fik sin Flaske fyldt. 

Enidcmirn i Odknfr. Odense, 27. 
Ilsomsmlwt Som Folge af den nd- 
"rudtc ftærkcy kolksrinoliqnende Epi- 

snsi lwr i Vorn vil der i Morgen 
iddaa af Politfet, Stadslæam on 

Laut-n paa Cpihismiknncsbnfct blink- 
forcstaqot en llndisrfaaelfc af Vandist 
paa Vandvcrrkcst Der nasriss nom- 

liq ant for, at Vandtmstlsvantht 
Tom Falqc as sdcsn fidste TidsJ frass- 
kcs Neunsfnl or blcmsn tilfnrt en Tol 
Om-rfladcvat1d. Man bar bl. a 

iagttaaeh at Svømmebasfinvandct 
vaa en af Vycns Vadeanftalter bar 
haft csn mark Farva 

En Provi- af erdvasrlsvandet 
agtes indsendt til Statt-Ins- Skru- 
minftitnt rllcsk Steins Laboratori- 
um. « 

— 

Slagtning af Gast-. J Anlednimx 
af de til Julon forcftaaendc Staat- 
ningtsr advarcsr Forcningen »Eine- 
msszs Vesfytelse i Tauxnark«"indtmsni 
achde mod den Ismindclixt anvsuds 
te F-r««.«n-,1nn-:mumdc ved Zlaatkfnig 
as («’--«s?· at stim- dem i Fisch-u ,«'» 
acunem Gauen Tonne Afliv««..,,-.s- 
nimme (·r langsont on rn» :«; ...«« 

den nhfmscz If tmqu «ss»;.«, zsimsr 
den oftc Anlednixm til ct ·u-itnt Tyr- 
plagt-ri. 

Tor finde-Z kun ern hnnmn Mark- 
de at aflims en Maus, jaa Uel Tom 
Itlwcrt audct Stykse Fic--rkrcr, Pan, 
Iusnilig: med en Itarp Økfe at ak- 
huggcs » dens Hoved 

Dtdsfald. Odenfe, 24. November 
Z Nat er en af Odenfes most kendtcs 
sq ansete gamle Borgere, Bogbini 
Dennan Art P. Ftom dtd efter · 

kun 8 Tages Zygdom, 84y2 Aar 
gl. Afdødej der for et Par Aar si- 
den holdt Guldbryllup, havde i 1906 
50 Aars Mesterjubilæum Fra en 
riuge BegyndeUe havde han oparbejs 
det sig et af Provinsernes største 
Bogbinderier. For et Psar Aar si- 
den overdrog han en Søn Størstes 
delen af Forretningens Ledelse. 

Gamle From var Veteran fra 
Tteaarskrigen og havde navnlig 
haft meget at gøre med Oberst Hel- 
gefest, Ewig- Fourer han var ved 
Frcsdoriksstad Han har været Med- 
lem af Byraadet og Ligningsksoms 
missiomsn og desuden beklædt en 
Naskfcs andre Tillidshverv. 

Ulykkcr. En ung Kommunelærer 
paa Frcderikssbcrg vilde tage et Bad 
i sxt Vanwmrechy der er forfynet 
med det almindelige Gasapparat. 
Da han forblev lcvnge derinde og 
ikke spare-do paa Tilrcmb, trcvngte 
nmn ind til ham og fandt ham til- 
synksladcsnch livløs, og en tilkaldt 
Lanc konstattsrede Døden ved Gas- 
fomiftninq Den unge Kommunes 
lærcr var særlig kraftig bygaet, og 
bang-s Forlovclse fkuldcs ifl. ,,Natt.« 
neton Tagen efter have været dekla- 
ten-t. 

—- steuka 28. November. J Mor- 
qes Eil. « fandtes Glasvcvrksarbejs 
der Jøm Haufen, Heden 110 i 
Odchku ovorkørt og drwbt paa Ba- 
ncstcrmsncst nd for Glasværket. Der 
foreliaqcsr udcn Tvivl et Ulykkestils 
fortbe- 

Mund- oq silovfygcsFrygtcm Købs 
man-s Andcsrfen i Rnds Vedby har 
ifl. «Kalundb. ngl.« fornylig folgt 
allcs 5im- Kreatur-en da han nødig 
vildo risikercs at faa Vefætningen 
smittpt af Mund- og Klovfygrh saa 
ban disrved sknlde blive nødfaget til 
at standfe fin Forretning i nagen 
Tib. 

(ft 2k-Aats Jubilæum fojredes 
ifl. Nibe Amtst.« Onsdag den 22. 
Nov. af Or. H. P. F. Michelscn, 
der disn Daq hovde vccret Direk- 
tsr for Varde Sport-fasse i 25 Aar. 
Krisen hlev stiftet 1. Oktober 1850 
mod Direktorens Fader fom Bog- 
holder oq Kasserer, og selv blev 
Matt-keck alleredc«i 1876 anfat 
sont Assiftent i Sparekasfen, hvors 
efter han i 1886 ved Faderens Død 
overtoa denqu Stilling: tre Aar 
jenere blev han optaqcst i Bestyrelfen. 

Et net Broderpar. To Personen-, 
der i den sidfte Tid har reist rundt 
i Han og Kær Hex-redet og tegnot 
»Forsikringer«, hvorved de lokkede 
Penge fra Folk, som aldrig fik de- 
res Policer, hat nu vasret paa Spil 
i Dlnlborg. Forledcn kom den ene 

af dem ind paa Forfikringsfelstabet 
»Jaer Kontor for at spørge om, 
tmad en Vrandforsikring kostede, osv. 
og medens han opholdt fiq i Kon- 
tdrot, ftjal hans Vrodcsr i Konto- 
rets Entrc en Knabty en Ovcrfraks 
ke og et -Silke-Halstørklasde. Da Ty- 
veriet noget sent-re opdagedes ou 
moldtcss til Politict. bavdc dctto 
iflg. »Nrdjll.« alle-rede anholdt den 
ene af Tyvene, fordi han var i 
Faer nusd at stjwlv noglv Oder- 
fmkkcr udcn for en Vutik. Im an- 

csr dorimod fdrsvnndon efthr 
sei-it at have pantsnt Tumknftorncs 
im ,,Frejr«. 

En praktifk siakkclovu er opfuncht 
m Maler J. Jrnfcm Grejsksdalsvcj i 
Beile-, idet han har fremjtilltst et Fyrs 
syst-, der sparer VrccndseL Naar Nøs 
um hat forkadt Jldstcdct, ches den 
sogfra i vandrctte skanalcr langs 
Jlostrdets Sid3r og opvarmes her- 
nxsd saa streckt, at de i den indcholds 
cis Luftarter atter autasndes og for- 
issmsndeH. forinden den nennen-I lod- 
rsstte Kanalcr lcduis hen t« Fixste- 
kx-.-:1. FIJrftodct kas« ugsim i1.dfckttciks 
i midn- ZTMIHOUW 

.;kmlcr Jenseit l)ar- isla ,.«« -«« 

;i.chb!« 7«7:: si« ·.«:«f«-«-ksl"c pa- 
ttsntcrst 

«,- 
;;:. ..,.,Il-.--I«c-. 

Naht-umst. Mund· og Fliovsqgsst 
» nu using udbrndt i Aabenma Ka-; 
t.-:;.äck?us.’. As De L(I«H, 71 m insnsmar 
i -««ar.1i:k(1sucn, isr ca. 150 Immer 
ixxwg angrrlme. Man mutet-, at mani i Tag og iMomem Ifrixnsr «Mm.« 
»Im 24. Nov,, vil begnnde mcsd Red- 
sla»;t:king af sde fyge Dor. J Mor- 
zcss er Departementsdyrlægen fra 
Slesviq ankommen her til Brei-. 
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F. Meyer Bmfst « Is «- 

-' Mtzst TSUTIII on tin-vol 

I det nye Hjem. 
Man ønsker det bedste at alt, naar man skal grunds ogst 

lljem Man vil have der varmt og hyggeljgt. 
Man sikrer sig var-me og llygge vcd at anskstte en »Par- 

feotion« Oljebrænäer. 
Det er den bedste og paalideligste, der Ende-. 
Den er parat Dag og Nat. stryg blot on svovlstük og 

sæt den til Vægen.. Den er varm med det samme. 

»Wie Pekt’(scti011" er udstyret med en automatisk flammt-« 
spreder, der bindrpr Vkpgcn i at blive skruet kot- højt op- 
Denne er let, at fj01-n(-, nuak man vil rense ngen. 

Udstyret i blaa Bmalje eller staalkulør med Nickel Por- 
sjrjnger. Paas hos handlende alle Vegne, eller skrjv ektet 

Katalog til hvilket som holst 
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ET0 smukke Børnebøger 
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vED sur-krum- 
ZBLYSMNG , 

Portwllingek for ist«-Wes 

Rsim og aus« I 
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Pastor I. Ball-a 

5 lfksttss Billoclck 

Pris: 40 cents· 
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