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alle Bengene endnu ikke er indkom·« 
men til denne Ejendom Vi herude 
kan jo være ubetymrede, da vi hat faaet Pengene, men vi vilde nsdig,: at KIbet af denne Ejendom ftulde 
danne Begyndelfen til en ny Sam- 4 

fundsgæld De, som endnu kanJ 
give til den Sag, can itke bede ret 
for Missionen her, før de har gi-J 
vet. Og vi vil dog gerne opmuntre« 
edek til vedvarende at bede meget 
for denne Mission ( 

J min Veretning om Tiaarsfeftenj (th Nr. 87) er indløbet et Par 
morsomme omend itte sceklig mis- 
vifende Fejl Gvor jeg omtalte Mat- 
7umotos Tale, staat der, at den 
drejede jin ellers fcetlig «onI de 
Okd as Talftuo«. Først tænkte jeg 
paa, om det kunde vasre et Japanfk 
Ord, men det var det da itte. Saus 
undkedes jen, om jeg havde anført 
fta den rusfifte Fokfatter Tolstoi,« 
men det vidfte jeg passede ikte. Kart, 
det skulde vcere «Tekften«. HvoH 
jeg omtaler Wasas Tale, staat den« 
at man kan itke se den lebende Gut-, 
som man kan se ,»dyrderne«. Man- 
ge hat vel undredes over, hvorfor 
man her ude færliq skulde mene at 
kunne se just Hnrderne Men det 
skulde nu vwre Afguderne. 
Saadan gaar det, naar man ikke kan 
ftrive lassfelint 

Mens jeg er ved Fejlene man jeg 
rette et Pat- til. Fornylig stod der 
i »Mit-te on Falk« (et udmærketBlad, 
som alle burdcs holde-L at Hirsches-H 
get i Kurmne nu var steget til 10f). 

Ja, gid det var sandt, men for at 
vi alle san væke rigtig glade, naar 

den Dag kommen-, da dct er fandt, 
saa man sog sige, at det er en Fefls 
tagelfe. Ved vore alntindeligeGuds- 
tjenestek, samles der mellmt 35 og 
50 Menntsfter. At vs gennem qun 
bar fleke Mennefker famlet ved an- 

dre Leiligheder. naor alt bliv lcmt 
samtnen, er en nnden Saa. 

Ast er sket cnkelte Gange-, at man 

blandt vorc Etudcnter bar anføkt 
baade Tsuboike og Jwaya Dm den- 
ne sidfte er at jige, at dct er en 

Minde, Tom hat vætZt kaldt vor Vi- 
belkoindc Lidt more om hende en 

anden Gang. Angaaende Tfnboike, 
da can det til Ntd gaa an. Han bar 
qiokt en Del Ukbejde for Missionen 
her i Kurume og hat studeret en 

Del her, men er ille endnu paa 
Skalen Dog, da dette er hansMaaL 
kan han paa en Maade regnes med 
blandt Studenterne. Men da vi ger- 
ne vilde, at alle ikulde hufke disse 
unge. Mænd, skal feg gentage deres 
Navne De er: Kaum-uma, Minia, 
Juni og nu fra Nytoat en ny 
sitt-. Matfumoto er jo i Wirksam- 
hed i Hide. Dust deres Navne og 
husk dem t edeks Bsnner. Navnene 
udtales Kn-ma-t)a-ma, Mist-steh 
Jstnasi. Muste. Jeg ask dette, for- 
di ieg husber fra tidligere Tib, hvor 
ieg faldt over faadant et Nat-n 
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Fka Dana. 

Nu er Julefecjen fokbi, Nytaar 
er kommet, og Undervisningen er i 
fuld Gang igen. Der er yderligeke 
ankommet et godt Dufin nye Stu- 
dente-r, faa det blioer ret vanfkeligt 
at staffe Plads. Jmidlektid er det 
jo en Glæde og Opmuntring for 
StolensLedece at se Gerningen vokse. 
Man det nye Aar bringe meke og 
meke Forstaaelse og Mlighed til 
Stolefagen frem blandt det danfke 
Kitkefo1k, fanden at Teltpaslene maa 

blive flyttede og Stolebygningen 
udvidet. Vidste man blat, hvor stot 
Jndflydelse Stolen hat paa den 
Ungdom, der gaar ud og ind her, 
lunde man blot gsre sig rigtigs 
llort, hvor betydningsfuldt Skale- 
atbejdet er, laa vel for de enlcltes 
lom for Samfundets Fremtid, da 
er im siklcr paa, at man medGlasde 
vilde aabne baadcs Hierte og Pum, 
fa,at man vilde reane det for en For- 
ret at lau va og Lejlighcd til at 
yde en Haandsrækninq til et Ar- 
beidcs, der ftmsber at gøre vore un- 

ge faa vel til dygtlge og nyttige 
Bot-geri- i dette stoke Land fom ttl 
qlvotlige og optigtige lkistneMcenK 
og Minder, der er vllllge til og l 
Stand til at tret-de lnd i Melker-usl 
mak de samle man Mode ad. Ovit 

»dem-, Tidfte ikke ster, da synes det for 
menneskelige Oan som am vmrtl 
Zamend og vore Fædres Kikke man 
gaa Dsden i Msde Det er dog ikkei 
alt-ne mit, men forhaabentlig de; 
flestcs af mine Leere Landsmcendsi 
-Ønske, at det ikke skal komme saa 
v i di. Dei ek irre heldigt at vikkej 
for optimistist i saa alvorlig enSagJ 
fom danne, og lad os derfor ikkc! 
blot ønch at 1912 maa blivel 
ist qodt og vislsignet Aar for vort 

Skolcsarbeide, man lad os- bede« 
disk-any on lad os i1rbisfdo, for 
at det maa ske! 

En find-endet fkrev for nagen 
Tid fide-i i »Dann-um« at Jutekes.« 
sen for Skolefagen vilde utvivlsomt 
blive starre, om man harte, Zwar-· 
dan Akbejdet gis paa Skolerne. 
Deri give-r jeg den mode Jndfrndcr 
Ret. Thi hvad man ikke senden kan 
man umuligt have Interesse for- 
Dog kunde man vel nok erkyndige« 
Tig ocn Arbejdet paa en eller anden 
Munde-. For den, der vil, er der« 
imsftisn altid en ch· » 

Tanken blev taget op af »Dan- 
iickws Nein-km og formt til et’ 
Forslaxy der gik ud paa, at hver 
Stole burde udnævne en Mand, 
der kunde holde »Danfkeken«s Lasse- 
re nomnlunde a jour med, hvad derv 
qaar for Fig paa Skolerne Skæbnen 
vildeI nu, at jeg skulde være den 
lykkeliqe. Og herved er fo intet at 
gøre. Blot dette at faa begyndt.T 
Mcd min — maafkcs altfor lange —- 

Forbemasrknina, vil icq iMilde til 
Værket. 

Jnlmftm var der arrangerrkFcft 
mrd Julemad og Juletrm Date-ne 
til Kapellet aabnedes præcis Kl. 
73-(-. To og to sammt-n gik vi rundt 
om Træet, idet vi fang den gamle 
Børnesalme: »Glade Jul, deflige 
Jul« Dorkfter blev der talt og sun- 
qet om det lille Jesusbarm der kom 
til Jord for at frelse Vordem Det 
var øiensynliqt, at der foruden Ju- 
Imtcsmnmg og alt det andct ogsacH 
var noatst of den Frisd og Velbelms4 
gehabt-d til Stehe, Tom i sæklig· 
Grad hørek Jnlen til ’ 

illutaorsoften Var Juletrceet twndt 
imm, oq vi var alle samlede i Ka- 
vcsllet da Klokken flog 12. Det nye 
Aar blev beayndt med Von til Ham, 
der csr Herre over Tiden og Num- 
met, Lysenes Jede-h has hvem der 
ikke er Skygae af Omsklftelse, men 

lom i Gaar og i Dag» fo, til evla 
Tid er den samme. 

Im er fitker paa, at i de Dqge 
qik der mange Tanker frem og til- 
bage mellem sde unge paa Stolen 
og der-es Hietnl Og maalke ogsaa 
Tankek til det wige Hiern, 

lwor altid de fkal lammen bo, 
lom did fandt Vej i Jer Tro, 
de unge med de gamlel 

Knud Dann-ist 

»Ti! treuseude teologiste Studentep 
lFøk kvitteret for .......... 81.00 
HElk Horn, Ja.: Mrs. Boyenö 
f Sparebssfe ............ 2.45 

Mennarth MIer Horn-as Pro- 
! centcsr ..2.00 

JKenmariy N. D.: Trinitatis 
s Mah. Kvindefot ........ 5.00 
Audubon, Ja.: H. P. Haugettioo 
Hutchinlom Minn.: Kvindei 

fokeninaen til Student Chr-. 
l Sørensen .. .. ........ 5.00 
Nebraska Krebs til Chr. S 2.500 

s Summe Krebs til J. C. C. 25.00 

Staplehurst, Nebr.: Mgh. til 
« 

l 

! navngivne Student-It .. ..32.00 
Kansas, Okl: Pastor N. L. 

I Niellen .· .. .. ...... 5.00 
J alt....stl7.45 

Med hierteliq Tat til alle Giverne 
i P. S. Eig. 

Leopold Buddes Form-Mach 
Jndbunden i folid Shirtingss 

bind kan nu tilbydes for den be- 
fkedne Pris af si. Tidliaere Pris 
32 Bogen er pcm 578 Sidet og 
indeholder fslgende seks Fortællins 
ger: 

i, Fra stille Bande. 
2. Ved Flodtid. 
3. En Historie om en Drengs Viclie. 
4. En Historie am, hvordan Snavs 

) kom til Æke. 
s. Cu Distorie om et Speic. 

,6. En Historie fra Mge Siedet-. 
Dan. Luth. Publ. dense. 

Danmark 
! 

l scikketigt rqudsfokhuap as 1911. 

Odense, li. December. 
-,Kirkeligt Landgforbund af 1911« 

bmyndcr jin Virkfomhed med mindst 
Tut-« Medlemmcm Der var nemlig 
indtil i Lørdags indmeldt ca. 2000 
Enkeltmedlenmwr omkking fra hele 
Landet og dcsuden 110 Kredse eller 
Samfund. Disse- cr sclvfølgeligt af 
megct forfkellig Størrelse, men de 
har sittert mindst 50 Medlemmer i 

»Gennemsnit. Navnlig for Kredienes 
Vcdkomsmende ventes der stætk Til- 
flntninq til Forbundet, efter atMedi 
lemsbidragets Størrelse nu er fast- 
sat; Bidkaget er jo sat yderst lavt· 

Landsudvalgsmødet i 1912, hvor 
Forbandets nuværcnde Styrelfe af- 
gaar, vil rimeligvis blive afholdt 
til Efteraaret, og ved de Balg, hvori 
af den fremtidige Styrclse frem- 
gacm vil foa vel Enkeltmedlemmcsr 
fom Kredsc faa Net til at stemmr. 
Dis i den officielle Meddelelse fra 
Landsudvalgsmødet i København 
nasvnteMøder omkring i LandetsAm-« 
ter i Begyndelsen af 1912 vil alle- 
rede finde Sted i Januar og Fe- 
bruar. 

Den paa de tre titkelige Lands-I 
smøder i Kobenhavm Odense og Aar- 
hus vedtagne Resolution medProvst 
Ussinq fom Ordfører bliver over- 

bragt Kultusministekem og den over- 
bringxss Nigsdagens Ting gennem 
diser Formcend. « 

Jndmeldelferne, der sker bande! 
genaem Landsforbundets Styrelsessl 
medlemmer og Forbundets Konto-: 
i Kobenhcwm indløbcr dagligt, vg· 
dest onst-s ifke for usandfynligt, at det 
nye For-bund vil faa en 30—40,000 
Medlemmer. l 

Breiten-es Zacken 

sindenbavm 1·«-. Dec. Præstefores 
ntngens Bestykelse hak vedtaget over. 

for Ministeriet at udtale, at naar 

Præfter skal vælges, bør ogsaaProvs 
ster og Bistopper vielges. 

» Tesudcn yar man vedlaget at af- 
holde et almindeligt danit Præstrs 
mode hvm andet Aar, sprste Gangl 
i l913. 

Et etsttaordinaskt Nepræfentants 
ikabsmtde vil blive fammenkaldxi 
jaa snart det ventede For-flog an-. 

gaaende Geistlighedens Linninger 
stemkommcr, rimeligvis i en ikke 
jjern Fremttd. 

; Prassteforeningens Bestykelse hat 
til Ministekiet indfendt Forslag til 

LLsnsatfeh i hvilket er fremsat Ønske 
om Klassedeling af Embederne og 

»angives Grundton og Alderstillæg 
for hver Klasse Forflaget er ble- 
vet Inodtaqet mcsd Vclvillie as Mini- 
steriet, faa at der kan ventes tagt-i 
Hensyn til det i Lsnningsloven 

Den faste Voldgiftsret. Finden- 
I)c1vn, »i. Dec. Den faste Voldgiftss 
ret hat i Tag affagt Kendelfc i en 

Saa, der of De famvirkende Fagfow 
bund var reift mod Arbeidsgiverfor- 
eningen Paa det knbenhavnske Mu- 
rerlavs Vegne iAnlvdning af Stri- 
dcsn hos Mukermestcsr Schwache-r 
om Anvendelfen af den kobenhavns 
fke Priskurant af 1911 paa Arbei- 
dc ved det militære Anlæg Sand- 
holm vediVirkcrød 

Gen-Sollen lvdek sauledes: 
De indklagede bar for Klagernes 

Tiltole i dennc Sag fri at vorte. 

Saat-us Omkoftninaer basteg mod 
50 Kr. af Klage-kne. De famvirkoni 
de Faqforbnnd, og med 50 Kr. of 
de indklaqede, Daan Arbejdsgivers 

’oq Mestcsrforening paa Københavns 
Mittermestcrlavs Bestre. 

) 
— Voldgiftsrotten bar endvidere 

i Don afsaat Kendcslse i Sagen an- 

aaaende Mnrerkonfliktcsn paa Sus- 
ktsrfabrikkcsn »Veftficrlland«. Kondels 
sen Inder Tonledest 

Materforbundet hat ikke vwrøt 
berettiacst til at hindre Mukekmes 
stets Pihl i paa Arbefdsstedri at faa 
Arbejdskrast til Byaaearbefde paa 
Sukkerfabkikken ,,Vestffcklland«, for- 
di han tun vilde betale ester Ar- 
bvidsftedets Prisknrant Sagan 
Omkostninger udredep as de indklas 
gede De Wirkende Fagfvrbund 

paa Muretforbundets Begne med 
200 Kk 
I — enden-; qu Verdammten 
qssast Mlke i sagen Its-beist- 

giverforeningen mod De famvirten-« 
de Fagforbund paa Træindustriats 
bejderforbundets Vegne i Anledning 
af en hos de samvirkende Mafkins 
smsdkerier og Savvæcker varslet 
Strike, hos hvilket Firma der var 

bcfkæftiget 5 Mand, der ikke var 

Medlemmer af FagforeningenKew 
helfen lyder saaledes: 

Den af Træarbejderforbundet 
over for Aktieselskabets Snedkermes 
ftrenes Træs og Finerfkæreri varsles 
de Strike er fom strisdende modSeps 
tembeksForligets Punkt 4 uberettis 
act. Bogens Omkoftninger udredcs 
efter Omstændighederne af Klager- 
ne, TonTk Arbejdsgiveri og Mesters 
for-erring, og de indtlagede. De fams 
virkcnde Fagforbund paa Trceindus 
striarbejderforbnndets Beque, med 
100 Kr. hver. 

Nyt Sygefotfiktingsfclfkab. En 
XII-obs af kendte Mænd har fornylig 
ftiftet vt nyt genfidigt Sygeforsiks 
ringsfcslffab under Navnet «Nordisk 
?1mc-union«. 

Sovcdformaalct med Starten har 
vix-rot at kunne yde de Medlemmer 
of Samfnndet, der hidtil ikke —- paa 
Grund af dekrs Jndtægts Stsrreb 
se —- har kunnet blive Medlemsmer 
of statsanerkendte Sygekasser, de 
Nunme- Fordele, fom Sygekasserne 
ndcsr, nemlig Lægchjælp efter frit 
Valg, Medicin, Hofpitalophold, Tu- 
berkulosvfanatorieophold, Hjælp til 
Operationen Selskabet vil navnlig 
nrbejde i Hovedsstaden og Provins- 
byerne. 

Selskabet har endvidcre en almin- 
delig Afdeling for Sygeforsikring 
mesd Daqvenaverftatning samt en 

GiælvckasTeiAfdeling og en Tyendes 
Hospitalsforsikring 

Bestykelsen beftaar af Godsejer. 
Folketingsmand Johon Knudsem 
Overrvtssagfører Chr. Olsen i KI- 
benhavn, fhv. Apotekcr Møller i 
Heller-Up, Sognepræft Chr. Søreni 

»sen i Kbh., Folcetingsmand Jul. 
TEchovelith Kaptan P. Pagthans 

sen i Kbh., KonsuL LægeLanggaard, 

,Folketingsmand, Grev Reventlow, 
Litoqraf Chr-. Cato i Kbh., Tømrers 

Imester Jespekfen i Hclsingstz Jn- 
Jgenisr. cauk polyt. Lauritzen i 

lOdense og Konful J. Chr. Stoy- 
jimw i Lynghy. 
l 
l Den milittkre Flyvefkolr. 
I Undervisningen bcgynder. 

Da dct dansle B, og S. Mono- 
plan nu er klar til Flyvning, hat 
Marincministeriet truffet Beste-m- 
meller for Uddannelsrn af Petfonel 
of Flaaden til Aeroplanførete. 

Som Eli-ver paa Flyveskolen er 

beordret: Pkemierløjtnanterne Laub 
og Christiansen samt Underbaadss 
mand J. G. V. Sørenfen. Enidvides 
te er Premierløjtnant Ullidtz beors 
dket til at forrettcs Tjeneste som 
Tilsynsførende ved Uddannelsen og 

»til fom Elev at fuldende sin i Frank- 
rig paabegyndte Uddannelfe som 
Flyver. Zkolcsns Laster er Flyves 
ren P. Nielsen 

Di- nævnte Vefalingsmænd er, 

«l)vad denne Tjenefte angaar, under- 
Hlagte Eheer for den flydcsndc Dis- 
fenfion, Kontrcadmiral Middelboe. 
! Eleverktes llddannelfe omfatter 
sforuden Øvelserne i Flyvning mcd 

iAeroplanet saavel praktifk Undcrviss 
ning i Motorers og Acroplaners 
Konstruktion, herunder af Jndstils 

llingsforsøg famtOpbygning af Nerv- 

lplanet og alle mindre Reporationss 

Jarbejder —- fom oglaa i teoretifk 
Undervisning i Aeronautil 

Ea miölykket Hckvn ellet hvo fom 
gruvcr. — Forleden kom et Par Na- 
bo Guardian-nd i Ardcn, A. og V» 
i Skænderi. A. fandt bog efter 
paa en raffineret Herrn: lGan aabs 
nedis en Dæmnina, soa Vandcst i 
ftride Strømme løb ud over BE 
Tørvemose og fik Grade og Band- 
bullcsr til at fvulme af Band. 

« 

Scnt om Aftencsn kom den trwfke 
A. karende bit-m og fknlde passere 
»V.s Mark. Det var smidlertid faa 
bei-Imaer at han ikke kunde se 
Beim, og det endee med, at han 
ksrte ud i Mosen oq havnede i det 
Bad, ban havde beredt sin Uven. Da 
Hesten pfaskede længete og længere 
ud i Bandes, maatte Monden springe 

af Vogsnsen for at faa Huld paa den;« 
’men thn og Heften sank dybere og 

»dybere. Vandet naacde dem begge til 
Halsm Til Tidst maatte A. raabe 

Lom Hjæ1p. Og det fkcte hverkcn wer-: 
re eller bedre, end at det i Følge 
»Aa1b. Stiftstid.« blev B. felv, der« 
maatte hale ham og Heften i Laut-J 

Formodisntlig er A., bleven saa af-- 
fvalet af denne Vandgang, at han. 

»fkyndfomst forsoner sig med — sin· 
Redningsmandl I 
I 
s 

Miltbmnd. Der er konstateret 
Miltbrand i Proprietær Erhardiss 
Vesætniug paa Kringelhede. Derefter’ 
vil denn-e i Folge »Aalb. Amtst.« 
blive sat under offentligt Tilsyn.« 
Ligeledes er der hos Guardejer ThJ 
Skovcsn i Asdal konstatrret Milti 
brand i Proprictcvr Erhardis Be- 
fastning poa (n·ingell)ede. Derefter 
vil dennc i Folge »Aalb. Amtst.« 
blive sat under offenttigt Tilfyn. 
Ligeledes er der hos Guardejer Th.s 
Skoven i Asdal konstaterct Miltsy 
brand i Bcsætningen. Her er dogJ 
foreløbiq kun 2 Kalve angrebneJ 
hvomf den ene er disk-, og der mes« 
neg i Følge ,,Veudg. Falter-U ikkeI 
at være videre Fare for, at Sygss 
dosmmon skal brede fig. ngaa her er’ 
der tilsagt offentligt Tilsyn. ! 

Kirkeklokke til Vestiudieu. J Aal- 
borg er der foreiaget Jndfamling til 
en Kirkeklokke i Kings Hill paa Stu 
Croix. Jndsamlingen hat inidbragt 
537 Kr. Kirkeklokken forarbejdes i 

Folge «Aalb. Stiftst.« paa des 

Smithske Støberiet Der er desus 
den bleven Raad til at købe en Al- 
terkalk og en Tallerken til Alter- 
brødeL 

l Solgt tnbetkulsst Kstx En Guard- 
isjer i Veirup slagtede for nagen 
Tid fiden sin Tyr, som led af en 

iBenikade Gan blev paa Grund af 
iDyrets Magerhed gfort opmcerksom 

Ipaa at det sirrekt havde Tuhckkulose 

IDette betog ham Lysten til felv at 

.w»e Kødet og han folgte Kadaves 

ret til en Slagter for 35 Kr.: 
Slngteren solgteatter Kødcst til sine 
Kunden men Sagen blev i Folge 

iMidi- Amtst.« meldt til Politiet, og 

;Slagteren har nu maattet msde i 
sRetten i Holsted, hvor han erkendte 
.at have været vidende om Kødets 

Befkaffenhed: derefter maatte han 
erlægge en Bade til Vejrup Kom- 

«Inunekasse. 
Dsdsfqld. Pensioneret Kommun- 

idsr i Flur-den J. T. Oler er Tots- 
dag den 14. Dec. død, 62 Aar gam- 

Jmer Afdsde var Niddek as Dog. 
og dekoreret smed en Række udeni 
landfke Ordener. 

s — Baneingeniør ved Statsbas 
nerne, Cand. polyt. H. Fi·fe est den 
is. Dec. d-d, 67 Aar gammeL Af- 

»døde, der var Ridder af qu., bavdcs 
væket anfat i sin nuværende Stil- 
lina ssdkn 1876· 

! — Kammer-herre, Hofjægermefter 
Waas til Nedergaard ved Nudkøbing 
er Torsdag Aften den 14. Dec. død 
i sit Ziem, 76 Aar sammel. 

—- Stationsforstander, Løftnant 
Vatner vcd Købcnhavns Øfterbro 

:Station, er Eftcsrmiddaa den 15. 

rDec. død i en Alder af 63 Ank. Af- 
«døde var i Besiddclse af det barneri 
fke Fideikommis 

— Udenrigsministeriet hat Fre- 
daad lJ Tor fra Shnngbai. Kinn, 
modtaget Telegram om, at Dr Vir- 
aer Olesen or afgaaet ved Dødcsn af 
Vlindtarwsbctasndelscs, 31 Aar gam- 
mel. Dr. Olespm der for to Aar 
siden reiste til Shanghai. var ved 
sin Død Overlasgc paa et not, mo- 

derne Onfpitab hørende under »Ro- 
de Kors Union«, og var tillige an- 

fat som Docent i Kirukgi ved det 
førite kinefiske Universitet. 

— Fhv. Sogneprccst i Nyborg og 
Provst for Gudme og Vinding Her- 
rede V. Hjort er Mandag Aften 
den Il. Der. afgaaet ved Boden- 
81 Aar sammel· Den afdøde, der 
i sin Tid havde beklædt Præfteems 
bede i Søndcrjylland, blev efter 
Krigcsn 1864 Kapellan i Fredenss 
barg og blev i 1870 kaldcst til Prwst 
i Nybom, i hvilken Stilling han 
virkedec tkl han for 4 Aar fiden 
toq fin 9sf5kcsd. Provft Hinri, der 
var Nidder af Dannebrog, havde bl. 
a. taget virkfom Del i forskellige 
filantropifke Arbeit-et 

Husdyrloveus Revision· Forslaget 
om Hugdyrloveng Revision, der ven- 
tes frank-It i Begyndelsen af det 

nye Aar, skal iflg. ,,Riget« med- 

føre en Besparelfe for Statskasim 
af 3—400,000 Kr. Dyrfkuevæsnet 
foreslaaes ordnet saaledes, at Sins- 
skuerne og de lokale Skuer ophcwcs 
og erftattes med ftprre Kredsskuerx 
endvidere foreslaaes større Konttol 
med Avlscentrene, skærpede Beisa- 
chser for Tilskuid til Kvægavlsi as 
Hefteavlsforeninger o.f.v. 

Thorvaldfeus Museum. smva 
haan Magiftrat har foreflaaet Bot- 
gerrepræsentationen at bevilge as 
1(),0()0 m· til delvis Underfsgelle 
Udbedring af Thorvaldsens Muse- 
ums Træfundering, der paacnkelte 
Steder har vift sig at Være kaud- 
den. Det menes, at man under 
distte Arbejde, hvortil Bevillingen 
vil straskke til, kan danne sig et paa- 
lidtsligt Skøn over, hvad en fund- 
stændig Jstansdsættclse af Musket- 
Fundamenter vil koste-. 

En fvcnfk Husflidsndstilling anb- 
nedes Torsdag Eftermiddag den 
U. Dec. i Jndustriforcningen i KI- 
benhavn i Overværelsc af Kongen og 
Dronningen samt Kronprinspartet. 

Den svenfke Gesandt, Günther, holdt 
Indledningstalen og fremhævede, at 
Udstillingen havde til Formaal at 
give sden danske Almenhed Interesse 
for skaansk Husflid. Derefter et- 

klærebe Drvnningen, der hat over- 

taget Protektoratet, Udftillingen for 
aabnet. 

Den Istfjællaudske Sukkerfabtit 
Woge-, 15. December Grev Moltb 
til Tri)ggc-vcrldc, der er Formch 
for Bestyrelsen for Andelsselskabet 
»Es-ge Sulterfabrik«, har til »Mi- 
5jæll. Art-« Udtalt sig om det tystr 
Tilbud om Financiering. Greven nd- 
taler, at der ier kan være Tale ou 

at gaa ind paa Tilbudet, som dettt 
forelaa i Øjeblikket; vi vil fordre, 
at Tilbudet lkal modereres kendeligt 
J det hele taget mener jeg, at vi 

»aldeles ikke skal forhaste os med at 
Tfaa den Side af Sagen afgjokt; vi 

)uil helft have dansc Kapital. Der et 

ludfendt Lister til Tegning af Als-L 
.og denne vil foregaa inden Nytaar. 

Dødsfald. Fhv. Tobaköfabrikant i 
Holftebro Rasmus Færch er crng 
ved Døden i København, 68 Aar 
gammel Færch grunsdlagde i Trek- 
serne en Tobaksfabrik i Holsiebro os 
drev den op til en meget betydells 
Virkfomhed. Han har fkcenket Holstrd 
bro det Monument af Christian du 
Niende, som staat paa Byens Ton- 

Knrtoffelslldfjtflm Horiens ,15. 
December. Paa et Møde her i Gast 
af Repræsentanter for Landboforss 
ninerne i Horleng, Brædstrup, Nat- 
Snede og Tørring ftiftedeö en For- 
ening til Kartoffeldyrkningens oq 
Kartoffoludførslens Fromme und- 
Navn af »Mi-dtjyd5k Kartoffelexport 
Horsens·" 

En Opfindelfr. Agent Nielfen i 
Aarhus har opfundet et Præparst 
hvorvcd man kan gøre enbver Std- 
le oa Sko vnndtæt, medens Fodtsjei 
doq kon blankes paa almindeliq 
Vis: det menes desnden at gske 
Snnlcsr more boldbnrc. Dkt nne Pisto- 

;pamt, der altfaa skal gørcs Galoschek 
Ioverflødigie er qrnnem Aarhus Pa- 

stentbureau anmeldt til Patent i flm 
zLandcx 
I 
E Eis imkkkkiig Eksptosiou ska sor- 
Icsdcsn Eitermiddaqiä KlasTes Re- 

»stauration paa Køge Bancsgaard. D- 
JOpvartningsjomfruen fra Vestibulm 
jkom ind i Kskkenet, eksploderede e- 

iSodavandsflafke sosm var henfat paø 

sen Hylde. Et Stykke of Floskeu 
fløj qcnntsm Nuden waer ovu 

Perronem og nogle Splinter ramtt 
Pigen i Anfigtet, men heldigvis pas 
Kinde-m saa Øjnene blev uskadte. 

! Man has if1g. ,,østsjæa. th- 
ingen Mening am, hvem der hen 
stillct Flafken derind, ligesom man 

heller ikke fik konstateret, hvikkes 
HVædske »der var i den« 

f Brande. Esbjerg, 14. December. 
Udbygninqernc til Proprietæt H. 

»Nichts Gaard »S-ndekis«, en Mil- 
,Vc-i fra Esbferq, er i Morges neb- 
bmsndL Svorlcsdcss Jlden et opstaaet, 
vides ondnu ikke. To Kniee og noglt 

»Svin indcbrændte. 
(Senere). Jlden paa »Es-niste- 

ris« er sandsynligvis pnasat, idet 
Polakker paa Guarden i Max-ges 
bar set en mistcenkelig Person des 
Gar-then 

» H 


