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Et Julemtdk for DanstsAmekikaaekq 

»Danft-an1rikanst Grind-ehrean 
havde Aftenen den lö. Tec. ind- 
budt de til Julcn fra ,,the Far 
West« hjcnwendte Dunste til en 

Sammenkomst i «Grundtvigg Das-C 
Jndbydelscrne her til var allercde 
uddelt otn Bord paa »Jnlestibc«,» 
der contril Kbh. den 17. Dec. ogs 
en ftor Forfamling as emigrekechz 
Landsmasnd var kommen til Stede: 
Mænd og Kvinden hvis Haar vakl 
qtaanet, Zasdre og Mødre med imaa« 
gullotkede Png paa Armen, unge; 
Masnd, der hat tagct det forste Tag· 
deroer. ellcr sum aldkig fIr hat sats 
sin Iod paa danfk Grund. 

Eftek at Adam Dans Sang med- 
Omkvædct: . 
»Im sonder, Moder-, ncin Hilseni 
frem, den gaeldet dig og mit Bam-; 
domshjem« 
var assunget, bsd Foreningcns For- 
umnd, Fre. Hühner, ing. »Auf 
ngl.« velkomnusn, ndtalte sin Glas-T 
de over, at Fureningcn var den spr- 
ste, der var fammen med de hjems 
vendte, og sit Ønske om en Inn-delin 
Jul. l 

Her-til jluttcde Paitot Wagner ngs 
i en kort Vettomsktale, bvori han 
drog en Smnmenligning mellemY 
amerikaan Jul oq Jul i Vanidonisss 
hiennnets Land. I 

Hekeftcr tolle »Ok-iskolcsorstanlwrI 
Bredsdokff om, hvad Dunste her-! 
hjemmc takkede Grundwig for, idets 
han tog sit Udgongspunkt fta den 
Begivenhed, der sandt Sieb i Ros- 
kilde Landemodeial for 100 Aar si- 
deih da Grundtvig oplæstc Noskilde 
Rim for den »in-get indflunikede» 
Geistliahed « i 

Mangc Mcnnestet med ham vil-- 
de sitze, at den-s Bacndom var ble-— 
ven en belt andeu, hvis de ikke hav- 
de haft Grundtvigs bibcls og fas- 
dtelandsbisiorifke Sange-, hvorveds 
cistotien var bleven saa start-It le- 

vendegiokt, at de bibeiske Personen 
var bleven dein fom Persona- af- 
Icedtelandets Historie Hvad det. 
erfunget indi Bsknenes Liv, bskek 
for bestandig det voksne Mennefkesl 
scandsliv til. Om det kunde blivev 

iaaledes i danibamerikansse HieniJ 
at Birne-ne vokspde ov ved Grundt- 
viqs Sange. im Vibels og Don-, 
markshistorie —- saa vicde det vie-« 
re kodt for den opvoksende Siegr- 

Paq samtne Maade vilde Ung- 
dommen have været en and-n for-Z 
os, sum bar tendt bang Bogen Ia 
let oq Diqtc fra »Tankens Troens, 
es Vidikabens Hat-N hons ftcerke 
M om aundelia Frihed. I 

Haar Tal stulde nævne, hvad det; 
havde beriget on ftyrket hans Slægtsj 
led i en seneke Albero faa var dct 
bette, at Gr. havde lært hom, at» 
stiftend-Drinnen ikke er en Stags; 
istbtdiqhed for et Knipve Lande-Z 
stemmelfer, ikke en bedensk Træls 
domsaand. men en Frihedens oq 

Kastligbedens Rand. . 
Samværet sortfattes bereitet oms 

hing Tebordenc, hvor Taler vg, 

Same vckeccde til benimod Mit-um« 

! 

Inlcfcft for hjcmlsse Mir-Id. 
i 

J drttcs Aar er der, strichr »Kr. 
qul.« as lit. Ter» vandket ufasds 
vanlia komme Mcknd ind til Ho- 
vedftad(sn, rftcsr at Arbeidct paa 
Landct er sluppct op. 

De fleste of disfe Menaeskck spget 
iorqasvcs citer Atbejdct i Hovedftas 
den, og de maa da tage til Takte 
med, hvad der kan falde for· Man 
san ttæsse dem am Morgenen paa! 
Ton-euch bvor de loher et Vyætinsj 
de for noale iaa ·Øre, og om Af- 
tenen i Smaagadeknes Bedo-emin- 

qek, hvor de omfastter Damens For- 
tjenefus, og hvod de hat tigget sig 
til. Ratten tilbringet de i et as 
den indre W Logihulr. om de hat 
de san Øre, det kostet-, ellers maa de 

fsge Tililugt paa et Ctloft ellerl 
cigmsnde Stint i en ellet enden Bag- 
scqtd. i 

l 

! 
s 

— 
ligheder at staffe disse Mennefker 
Arbejde paa Landet, fokdi der her 
ikke synes at vasre Brnq for Ar- 
beide-kraft 

J Altes (18. Dec.) var ca. 300 

af disle hjemlsse Mænd samlede til 
Julefeft i ,,Betl)esda«, lwor der 
paa her Side af Talerftolen var 

plantet et scnukt pyntet Juletmc 
De fleste of de tre Hund-rede Men- 

nester. der fyldte Salen, var arbejdsi 
lraftige Mut-nd i deres bedste Aal-, 
der endnn ikke, lige ankomne frn 
Landet, var iaa ndtærede as Sult 
og Kulde, sont man lasngere hen 
paa Vinteren set dem· 

»Den nndigste Rose« blev jungen 
med klar og kraftig Rsft af For-sam- 
lingen, bvorester Form-tandem Lasge 
L. Schncidt, holdt en kort Tale i 
Tilknntning til Jttleevomeliet 

Lan bleo der bevasrtet med Cho- 
kolnde og Alt-d, liaefom der blev 
omdelt Frngt o. lign. 

Den fnmkke Fest flnttede med en 

Andnqt ved Sekretasr Hans Qlfen 

Rudinmfondet. Fortetningsudi 
valget i Radien-T Os. Maj. Kon- 
gen modtog den 18. Ter. i scrrlia 
Andieng Fortetningsudonlqet for 
Radimnfondet, Knltnstninister. Ap- 
pel, Redaltsr Ernst Carisen, Pro- 
fessor J. Fischer-, Konsul P. Nar- 
aanrd, Professor Schaldemofe og; 
Professor Tfcherning. 1 

Kultusininister Appel lmd paa- 
Landskomiteens Begne Konan um 

at overtnqe Protektokatet onek Fon- 
det, og at give sin Tilladelse til, at 
der til Fondets Navn knnttes Or- 
dene: »Oprettet til Minde om Kong 
Fredetit den Ottende«. 

Kongen udtalte, at lsan Ined stor 
lchede have fulgt den reiste Vener- 
aelse on gerne overtoq Proteltorat 
over Fondet, ligeforn han beredvils 
lig gav den snstede Tillndelie til, 
It Fondet opkettedes til Minde oni 

Kong Fredetik den Ottende l 

Enkedrqnningen modton derefterj 
de ncevnte Herren lwem lmn tak-l 
lede for det Minde, der gennern Fon- 
det reistes for den afdøde Konge 

Bogaumeldelfer. Folgende Vog- 
nnmeldelfer meddeles her ester »Ur 
Tal-l« of ts. Dec.: ; 

Dunste Ztormasctd.((sad). 
Dette omiangsrige Pragtnmrk, der» 
flnldes L. F. la Tour og Knud Fa- 
bricius, bar nu naaet sin Falk-en- 
delsr. 

Der vil selvsplgelig altid kunne 
kele Jndvendinger med Henlyn til 
de foklkellige Personen hUorfor den 
er medtaget og den ikte er met-ta- 
get, men Udvalqet er gjort med itor 
Omhu og Slsnlomhed 

Man hat iærlig lagt Vægt paa 
at give en Karakteriftik as de for- 
slellige Perionligheder on begrasns 
let Tidsomraadet til Assnittet as 
Karakteriftikerne, færlig as Kirlens 
Miend, der er lovlig knappe og lovi 
liq torke, fom Monstre pna det kir- 
lelige Omraade lan man vel hens 
regne Kl. Berntsens as Kr. Kold 
og Fr. Zeuthens af Wilh. Beck- 
der i al dercs Kortfattethed give- 
et Itdmakrket Billede af vedtommende 
Person. 

Vætkct er foksynet med on Mængs 
de gode Bot-treten 

N. P. Modsem Gud san —- 

Jeq hat engang hsrt en Pisa-it tolc 
oms »Hvad Gud ikke san og hvad 
Gab kan«. 

Det er denne Tauf ’«.fwk N 

P. Medic-n hat behandlet met-men- 

i sin nye Bog under Belngning as 
Stristms Ord. 

Og hans Vog et bleven et Op- 
munttingsotd til at tto paa Guds 

Maat til at stelle og at bjælpe, oa 

et Ord, der faar fin Myndiqhed ped- 
at »der staat fkrcvet«. Dct et en 

Klippeqrund at bygge paa, der illi- 
rokkes, og man nma være takncms 

melig for en Bog, der san klatt oq 

bestemt fom denne vifcr hen til 
denne Klippeqmnd. 

Denne Bog er en Udmnsrkct Gavc 
til den Fest, om hvilken der wage-: 
,,Om Juli-n synqct Trer bedst«. 

It. 

Wirte-s helf-Martia 
i sue-i Rest-sey fortalt for Ung- 
dommen as p. P. Haufen- 

»Mi5sionsmarkens GelteskikkelleH 
er en Bog, der·abfolut vil fængfle 
raste Drenge, ok: det kan ikke nægs 
Les, at de Dein-, der stildres her, 
er Helle, det er vel værd at efters 
ligne. 

Bogen indledcs med et Assnit yom Missionsmukkens Farer, sm- 
Hig Futen blanist vilde Dyr. 

Vom-n bar stil Undertiteh ,,i 
IEneesns Region k«, oq de Helta vi 
Hunden er saadcnne sum Hans Ege- 
ide, Jolm Elict, David Bmincrd, 
William Duncan o. fl. 

Der findt-Z 7 Wille-der i Bogen. 
Don vil verte cn kmkotsiiiien Juli-- 
qovc for mangc unge. 

J. E. 

Blæksptutten. Dunst Vid synes 
at vasre i Nedgnnzy oa Blaskspruts 
ten, der vcl sinldc vaer Kvintcss 
sontscn dems, or ikkks ist Vidncsbyrd 
um det istodsutte. 

Paa Titelbladct of dette Aars 
Vlasksprutte set man ganske Vift de 
danfkc Miniftre vaer betagne as 
stiegen Munterlusd Vcsd at lasse dens- 
Jndl)old, men do er jo heller ikke 
for godt vante of Rigsdagcns Med- 
lcmmcr i Retning of Wid, det er 

vol ikkc faa fast-t, at de tagt-r til 
Takte nie-d lidt. 

Un der er itke overnmadc nnsqet 
i Blckkspruttens sidste lldgave. 

Mokfonnne Linn ck der —-- 

,,.Qongeskibet i Sinn-N »Zum-or de- 
inonstreter i Folletinaet en misbandi 
let Dei-mi« — det nntnrtro Ville- 
de of de ksbcnhavnske »stnsrkc Knins 
dek« ou »Na-nd nied faste- Hierier«, 
fclvoni ninn snart nnsler at blive fri 
for Mede Wegenin ,,Knnst«. Der 
knnde felvfølgelintin-ones niere, alt 
ein-r Snmq oq Behag. Trkst og Vil- 
leder er harmlose-, der er innen, 
der Inn inle iia fornwrmet over 

nt naer nnaet for tin-t. men man 

man have en vig Nrod as Nøisomi 
lnsd for at more iiq lasnge over den. 

Okdination i Nil-e Domkitkr. —- 

Vissov Koch holdt den l8. Dec. Or- 
dinotion i Nilus Domkirle. 

Folgende Knndidotet blev urdine- 
rede: 

Cnnd theol. Niels Jenseit Mel-J 
sen, kaldet til Sonne-kaft for Vor-. 
dina Meniqlied, og j 
Emm theol. Adolf Thomas Fkiis,l 

bestillet til prasstcniet Mcdlijaslpek 
hos Sogneprckstcn og den kesideren·» 
de Kapellan i Kolding. l 

Ester Qtdinntionen vrwdikede’ 
fsrstnasvnte 

Fallen- Hctk es Inten. Rundt 
mn i Kabenhavn saa man den lö. 
Dec. Frelsens Haer Jndlamlingss 
Grydet, hvori der Inodtoges Bidrag 
til de fotfkellige Uddelinget as Fl- 
devarer on Klug-den til Vcspisnins 
aerne i Herbei-gerne ou i Optcmeli 
seg- og Redningshjenuicisne. 

Mandaq den 23. Kl. Z Estin ai- 
boldtes i Grundtnigs Hns Jnlefest 
for 1000 fattige Familien lwoktil 
Jndbydelie var udgaaet ira Frellens 
Hast-s Officerer og Sluinspltre 

Endelig var det onlaa Juli-fest 
paa Vugqestuerne, hvot Mødrene 
sit Klædninqsstykker udlcveredr. 

Om den uye Kikke i Turm, der 
indviedes SIndag den lö. Dec. stri- 
ver ,,Ningkj. Dbl.«: 

Kitken er opfsrt efter Teqning 
as Arkitekt Alilmanm Heller-un 
Den ligger tet hsit i et lnmaeliat 
Knatter af Bnen og pkæsenteret lia 
imukt med de bvide Mute oq det 
ksde Tan. Jndvendiq set alt den 
et overordentlig byggeligt INDEM, 
og den et rumineliqeæ end den nd- 
vendia fra set tager lig ud. Der er 

300 Siddepladfet. Prcrdikeftolen et 

anbtaqt ved Kot-et Alter-umlen- 
dek er mutet al Andreas Mee, et 

en Genglvelle as Dalsqnatds Ma- 
leri: »Den barmbjertige Samari- 
tan« over Orden ,,De barmhjertiae 
ttænget ille til Lasse, men de fyge.«. 
Deiner i Turm hat stoenket et smukt 
Altertaspve oq et btodeket Entom-p- 
pe til Arten. 

Diamantbryllup vildc i Fl. »Tbift. 
Asntstid.« den 2. Januar kunnt- 
fcsires of for-km Hasein Nicls 
Thomspn oa Huftru as Nutz Dia- 
mantbrudrn er 90 Aar oa Dia- 

Imantbrudaommcn 85 Arn-. 

December-Statut« Stark Overs 
fvsmmelser i Veilc. Forstykkellek 
i Zeitums- oq Telefonforbindelfem 
En Sturm, der reiste fia Naftcn til 
i Garn-, fkkivrr »Jnll. Pft.« of 15. 

Der-, og Log til i Styx-Ia Tom Dom-n 
ssrtsd frem, vor lidt tidliq paa Fast- 
de af en Juloftotm ot verre, on den 
vrassentercde siq heller ikke i den 
vinferlige Dragt, der bar givet For- 
qænqerne san barst et Udseende. 
Metheldnmdentihach 
rauher-Stumm denne Gans — 

samtqu da —- isc Ism- M 
faa strt Rade elle- voldt Iqq mo- 
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somhed og esterhaanden antog en 

orkanagtig Karakter. 
For Jyllands Bei-kommende er 

det mest gaaet ud over Telegrafi og 
Telefonforbindelsm Heu paa Ef- 
termiddagen i Gaar var sauledes 
Aarhus rct ifoleret, idet samtlige 
Tote-greif- og Telefonlcdninget til 
Købcnbavn var afbrudte, og den 
onkclto Lcdning, dct lykkedes at faa 
i Stand om Aftencsm blev natur- 
liavis overlæsset Ogsaa med flcre 
af de jydfke Byer var Anrhus uden 
Forbindclfcs, og Skadcn paa Tele- 
graf og Tclefon or fikkert betydcs 
lig. ! J Bonn-w Viq ftrandede Gelen- 

Isen »Dann1otk« of Aarbusz Bein-t- 
ningen redlicde fia i Land. Og fra 
alle Kann-r meldesrs om Strandinger, 
bvorom henvifes til nedcnstaaende 
Telrgmmmct 

Sturme-n bar felvfslgelig knnft 
en Del Vinducsrndcr, der er man- 

fkc ogsaa bist og her ude paa Lan- 
dcst gamst et Hus nkcd i Løbet, men 

Beruf-over inne-J Ekoden paa Land- 
jordon ikke at vasrcs betydelig. ch- 
le danner dog en llndtagclse. 

Et Privattelcgmm fra chle mel- 
dcr om Ovckfvømmclfer i tet usw- 
vanlig Udstmkning. Samtidiq med, 
nt Jtormen drcv Vandet ind i Fior- 
d(-n, csr Mnstaa ou Weilt-an gaact 
over den-s Bteddor sont Folge af 
voldsomme Ncgnfknl og bar over- 

fvønnnct Bejlcdolrn holt nd til Ho- 
raldsskjwn J Engcnc Vest for By- 
en staat Vandet 2——3 Fod Mit. 
Og i sclve then, navnlig i den 

veftligc Del, staat flere Moder fnlds 
stasndig under Bund, san Vebocrne 
man vade sra oq til den-H Vuljgcr. 
og mange Siedet er Vondct trcrnat 
ind i Hase-ne, liqosom naturltgvis 
Kasldernc er fuldu af Band. 

Nreoentgnavm m. December. 

Fiskekutteten ,,Eblm« af Frederikssss 
havn, soin indkom bertil i Nat, hat 
bjekget den as Evitzer eftersøgte 
Galease »Magda« af Æwskabing, 
sum lcm med Nat-flog ved Kabinet- 
msnnden, ind i La« af Basis-, hvor 
ZvitzeksTamperen i Das afhentet 
den. 

Aalborg, 15. December.-En ind-« 
vestlig Orkan hat i Gar-r Efters 
middags og i Not raset over det 
nordlige Jylland on nnrettet en Delj 
Edeln-Wellen J Aalborg er en’ 
Del Butiksssrndek blcest ind, og Ma-! 
riendals Mølle ved Aalborg er blæsts 
fuldstændiq am. Et ved Bauten-« 
brer liggende Mortorstib er af« 
Stormen kevet cis og sunket udfor 
Nardal Vandet i Limfjorden staat 
indtil 6 Fod over dagligt Bande 
Ved Hvalpsund er det saa stcerkt 
Højvande, at HvalpfundsBanen 
Stinner paa en lang Strækning er 

overspsmmede. 
Hadfnnd, 15. December-. 
Orcanen bar ankettet talrigeØdes 

lasqaelfer paa Hadsttnd-Eqnen, oq 
overalt sra Omeqnen meldes om 

vieltede Hufe og nedblcrste Tage- 
Ved Solbjerg Station et 60 Kroa- 
disatalen Tag of et Hus fsrt 250 
Alen bott af Staunen. Ved Herre- 
gaatden Visfertsholm er et Udhus 
fuldftcendig jasvnet tned Jorden; 12 
Gæs drohte-. 

J Beddum er en beber Ejens 
vom halvt vceltctx Familien var 

bot-te, tnen Jndboet ødelagdes del- 
viQ J Skelund et en ftot Husgavl 
styrtet sammt-n, ou Mallen hat mi- 
stet sine Dinger-. 

Fka Kattegatskyften er flete Baa- 
de. drevne til Sys, og en Meengde 
Trwer og Telefonpcele er vceltede: 
enkelte Siedet er Vejfcetdslen spasrs 
ket. 

Zkøbcnlmmk 15. December Tra- 

iikbcsstnkmsu for l« Krebs nusddolcr 
andog Eftcsnttiddkm: Pan Grund 
as Højvande er Triften indstillot 
paa Strwkningcn Oarboørc —Th1)- 

»der-n fra og med Taget fra Har- 
botere Kl. 10,18 Formiddag. 

H Nnborg, lö. Dei-. llndct en hass- 
Htiq Byge i Eftermiddaq kcrntrede 
udfor Nordenhufc Sconnerten »Gl- 
la« af Beile. Fifkeke fra Norden- 
lmfe og en Kreise fra chrteminde 
ask nd for at kedde Mandstabct, mcn 

al Efterspqning vor resultatl-s. De 
ontbordværende 3——4 Mund var 

dachtet Skonnertrn ligger midt i 
Seflløbct med Bunde-n i Bester 

Not-hing F» 15. Dek. Dct for- 
cnedc Dampskibsfrlskabs Damper 
,,Ulfsund«, der i Gaat Morges 
qrundftsdte ved Stnbbckjsbing, tom 
i Morgvs ved indtrwdende Hsjvans 
de atter flot ved Assistance af en 

of Sclstabets Buqserbaade og an- 

kom i Eftermiddoq til Nykøbing 
Damperen bar inne-n Skade taget. 

En interessant Operation. Juden- 
for Lægekredfe tales der ist. »Natt.« 
magst om en ejmdommelis Opera- 
tion, fom Professor stoin nyliq 
hat formt-et poq sin privatkllnit 
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Omtrent hele den nedetste Salv- 
del fa Laarbenet blev fjernet, og 
for at Musiker-ne ikke stulde faa 
Lejlighed til at trcekke sig fammem 
indlagde man foreljbig en gam- 
mel Knogle af tilsvarende Lcengde. 
Efter at der godt og vel var for- 
Iøbet en Maaned, blcv der foretas 
taget Røntgenfotografering. Det 
viste fig, at der ikke var noqen Ny- 
dannelsc of Svulsten. Professor 
Novsing tog derefter et frisk Laur- 
bcn, sont nmn en Time i Forvejs 
en bat-de taget ud af en andcn Pa- 
tient, hvem det lmvde været nøds 
vondigt at amp«-cterc, og pas-sede- 
det til, saalrch at Spidfen blev 
stukkot op i Resten as Patientens 
Laatbcm medens den nederste Ende 
passedes til med Patientens Stin- 

Hreben Man syede derpaa Hudcn 
lsamtnen og forbandt Patienten 

Ved cn llndersøgelse, der er foreis 
taget for nogle faa Tage side 
Jonsmtcsredcs det, at Knoglen nu 

tun- votfet fuldstændig fast tilSkin- 
neben-It og omtrent holt fast til 
Laarbenet. 

llndcr andre Forhold maatte man 

lmve amputerct denne Patient. Nu 
kan der med Sikkerhed forudsichi, 
at hun — bortset fra Stivhed i 
sinnsct Vil tunne komme til at 

naa naturligt. 
! Ton bekcndte Prof. cher i Bres-! 
Jlan hor forctaget flere Operationer 
us den Art, nnsn en saadan Opera-. 
tion ntenez ikke tidligcre at værcs 

»foretagct i Dmnnark. ; 

Djdsfald. Forfatteren Johannes-» 
Jørgcnscn hat i didfe Dage (18.: 
Dei-J niistet sin Faden der var bosj 
sat i Svendborg. Den afdøde, fhvs 
Stibszfører og Vejeragsistent Jørgen 
Jsrgcnfcih var en brav gaininel 
Burgen han blcv 82 Aar gl- 

— Paftor einer. Chr. Storch er 

ifl »Kr. Dimle afgaact ved Do- 
den, 73 Aar. Han blev Student fra 
Qdcnse Latinskole 1858 og teolo- 
gifk Kandidat i 1864. Este-r i ct 

Par Aar at have været Huslærer 
liocs Bistop Balslev blev han 1868 
Kam-Hatt i Zkaiidetiip, imorfra 
lian 1870 flyttedc til Stenløscy 
lworsra han 1874 kaldedes til Sog- 
ueprasst for Aaduin Herfra forilyti 
tedes lmn 1878 til Anle, 1881 til 
Limberg oq scnere igen til jSrss 
len, livorfka lian for tre Aar sian 
tog sin Afsted. 

—- Prosesfor Hjalmar Maag i 
Nasftvcd er den 16. Dec. afgaaet 
ved Dsdem 59 Aar sammel. Den 
afdtde, der var Ridder as Dbg., 
kiavde for kort Tid siden taget sin 
Assked som Overlæge ved Præstø 
Atnts Sygehus. 

—- Fothv. Overlæter P. C. An- 
derer i Rings-hing er asgaaet ved 
Døden 72 Aar Aammel Afdøde 
havde fiden 1874 været Førftelæi 
rcr og Jnspektsr ved Musik-hing 
Stolevæsen og beklædt en Række 
offentlige Tillidshverv. 

— Byraadsincdlen1, Fru Vin- 
liandlcr Martine Christoffcrfen i 
Fredeticia, er forleden dad. Den af- 
dsde, der var fsdt i 1859, mistede 
i 1906 sin Mand og overtog derei- 
ter selv den da 25 Aar gamle lands- 
kcsndte oq vidtforgrenede Fortetning 
oa drev den dngtigt og energisk ved 
Hiaslp as sin asldre San, Hr. Andr. 
Christoffckfen Hendes surrte Jn- 
teresse for offentlige Anliqgender 
sprte hende for 4 Aar sidcn ind i 
Byraadet, bvori bun indvalgtes paa 
den antisocialististe Liste, og her 
bar bun ifl. ,,«kred. Av.« med Nids 
kwrhed og Trofaftbed røgtet de ben- 
de stillede Opgaver paa bedft mu- 

lige Munde. 
—- Landbrugskandidat, Godsejer 

J. C. Jensen, Ejer af Dovergaards 
i Nasrbeden af Silkeborg, er ists B. T.« dsd i sit cjem paa Falte-. 
ritt-berg. Afdsde, der var ugift, var 

en for Fædrelandets Be og Vel me- 

get varmhjertet Mand, ligefom han 
var kendt for sin levende Interesse 
for Dyrebeftyttelsesfagen Han blev 
76 Aar sammel. 

Ftne Mitte-I Spir. For nogle 
Umsr fiden opftod der ifl. »Pol.« 
en alvorlia Divergens mellem Spi- 
rcsts Arkitekter, Professor Antbcm 
oa Arcitckt Btummek i Anledning 
af, at Vrtmqek Jacobfen havde on- 

skct vissc Ændringer i Spirets Op- 
lmmiina, fanlech at det fik en spids 
feste Form. Professor Ambcm gik 
med hertil, medens Arkitckt Vuan- 
nnsk protesterede og ikke fidcn bar 
befkæftiget Iig med Spiret. Her-til 
kommen at Arkitekt Martin Borch, 
der i Embeds Mcdspr bar med Sa- 
gen at aste, ital være bleven be- 
tasnkelig ved den foreflaacdc Kon- 
struktion af Spirot med Træ og 

Jetn oq siqu at for-M en Jem- 
betonsponstruktiom og endelig paa- 
ftaaet het, at Konsistotlmn stal ba- 
ve stillst meqet oderliqgaaende poku- 
niceke Maxime-, qaoende nd paa 
at Mc blos den W Million Kr» 
Tom CM Mit-If- vll kosts- 

Lær Engelfk 
Er du en Udl(1-nding, der ønsker at non from i 

:’11m-r·-k(1, mna du først laer Landets Sprog, uden 

Xhindffabcr dorum Uil du aldrig komme wide-re 
Dursor brug Tidon og brnq den rigtigt. 
Last Engelsk og last dot urundigt under dngtigeh 

s-- Zelt nddmmcde Last-etc 

Tag dc mrftr 3 Manncdct paa 

Luther Collegc, 
Norme, Wis. 

KØB LAND 
I WYOMING 

Ikko nogen Parti sk Amerika frembyder bedre Lejljghed til 

It kenne, end det sydøstligo Wyoming Vi ejer ca. 6500 Ast-es 

It det bedste, irrignted Land i Albnny Gaum-L kun 10 Ilil 

vets km l-ammie, Wyoming Dom et- pcn 10,000 Indbysssks). 
Lak- bvad Landbrugs-Mjnister Wilson sigck om des-te Luni. 

Der-es Penge anbmgte j dette band et- Sikrere end nogen Kuh 

skriv pas Dansk cllek engelsk om Oplysninger og Vilkun 

DIE-MS PARUS sicut-ANY 
1111 Woodtnon ot the World Bläs» OUAEA, m 

En ny danfkmmeritanfk Bog 
Sau-er i Mandat Vier-etc 

.- qs — 

Metthea Matt-feind 
135 Sidek i somit Qui-flog 75 w. Just-. um 

Bustillismek Ist-W cf 

PMB LUW PWKINC soll-I 
IM M 

am Imm- 
u 

txt-must komm-apu- 

Pokoligsok tm komplet og tust-Cis til UMCOIIQ 
Deus ssmjins benut- sk tke tonkisliso Wolf-o hist 
steil-Inder i smnkt Eslshiktiogshias Insel Stilde stim- 
ok so- ist-ok- 

00det: Bibel-he stadiok 11. 233 siåok 

Brust-: Den hellige Kris. 334 sich-te 

Butsu-: Los og Noch-. 287 sicut-. 

Wprls 81.50 plus Dom sc Cis-. 
Ist-It Bis-l ss sont-. 

Ums LUMIAU VIII-Ums IOM 
Im m 

men ogfaa 200,000 Kr. til dets 

Vodligcholdclse skal prwsteres alle- 
rcsdc nu, før den endelige Tillu- 

dclse gives 

Kirsc-Jubilæum. Esbjerg, 18. 
Dec. Esbjem Kirkes 25 Aars Ju- 
bilasum fejrcdes i Daq med Kloki 

kcritfgning og Lurblæsning samt 
tssudstjenestcr. ved hvilke der blev 
talt af Stiftsprovst Kcmps i Ny- 
købing F» og Pastor Kløvborg i 

Vrejning, der bque hat vceret knot-» 
tede til Esbjerg Kirke i den første 
Tid, samt Priester-ne Brunn og 

Biering i Esbjetg. Mellem de to 

Gudstjeneftcr nedlagdes Grundste- 
nen til den nye Kitte. 

Brande. Ildquqfættclfr. — En 
Kvindc forbmsndt Bochtfe, 15. 
December Ore Ellegaard i Skovs 

bn Sonn, tilbørende Andreas Han- 
scn, er i Aftcs totalt ncdbrasndi. 
En qammcl Aftasatskone blev stærkt 
forbrasndt oq indlaqt paa Bogense 
Syst-bus. En Heft og 9 Svin inde- 
bmsudtc, on alt Jndboct og Masti- 
ner brændtc. 

» 
En Tjencstekatl blcv i Aftes an- 

’lwldt og bar tilftaaot at have paa- 
sat Jlden. Hans Navn er Thygeser. 
on ban er 26 Aar gl. 

Mutteer lö. December-. Firmaet 
Hspfnerö oa Gudtnanns Efths 
Etablisiement er i Nat uedbrændt. 
Jlden apstod i en Hslade ved Tre- 
tiden. Kl. 7IA var Jldeu stukkch 
efter at i alt 12 Wut-mer, nemlig 
10 tiWe det ovenmvnte Firma 
oq 2 Aber W W 
i W, var M 

« skal Da Reisst- — 

MSIOWW Most- 
mags. Passe usu- os si— 
bono-edler Its-ho- cs Ists-. s- 
MWULWMMI 
millde 
IMM— 
III tun-non Ave-. Ohio-Im II 
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copUNtueENR I saustobslt tot- sicut-nipp- 

V l CAN-As IRS-III- 
sm at Wcopsnhacsn Saus er oc tm- M 
vwkst kais-Mystik ran. 

Hle Dom Fakhsndlsk Ikks hsk sof. vll 
vl sends Dsmclst f.Pv-Ullc1snslminels· 
list Prit. s com ksn Instit Ost-I scr- 
ist«-MI- fssk dot. kam-Jus 

«00voohssss" u- Vom-usw 
Tot-h 
s IIIIAIJIIW 

UM III IM 


