
Morskaben holdt op! Nu var den 
eite. nu var den anden af mine gode 
Bekendte grebet i Enyderi og isrt 
isnd i Veslre Fængsel Vastrc Fckng: 
lel iiager i mit Distriki — det shar 
aldrig hnset saa mangc sine Navne 

sein i hin Tid. Det gamle Ord san- 
dedeis, at de, som vil vorde eige, 
salder i Fristelser ag Zuarei·. 

Men saa sandt som der er en Gud 
i Dimlem saa maa han ja liave en 

Mening med det Eier. Ter maa so 
deg dcrre noget, lhan vil last-e as i 

sin strenge Stole 

Og det er der. 

Runde vi endda lære Gndgssrygt 
og Uløjsomlied saa var meget inm- 

det. Vi Dauike san i«kke inrgte, at 

tsi trasnger til at laer Nøisomlied 
fFreinmede syne-5, at oi stilledc nlmi 
re Fardisinger — ikle blot de rige. 

Dei var saaledes for mange sange, 
at Hjenimet blev sur dem kun det 

billige Pensionat, leor man iPiite 
og sov. EllersJ gjaldt det blot om 

at komme nd — blot nd. 

Vi itiller itore For-dringet- til Li- 

vet. Vi knnde ian gribe as selv i 

Warmen ag Tige: Vi tmsnger til 

Uhsjionitied 
Tette Wirst-nd e 1« beanndh ag 

knn en sliøiere ved, sinmrnaar det 

slnttei«. Vi er blevet tatnemlige for 
du, der er tillsagir Tet ei- blevet 

nieder-ne at indstrwnte sig, at gøre 
Selskaberne m e g et t a r v e l i g e. 

Maasse knude i Oseimnene attei- 

votie den Samliørigslied frem, iom 

gjorde vore Vedstesorcrlders Hjem 
saa lase og gode. 

Eaa siaer Apostlem sag efter 
Meticrrdighed, Gndzssmgh Kwrligfied 
og Taalmodiaslied 

Lan nagen finde iire Ting, det 

er bedre at jage eiterk 

Jeg foritaar, at der er naget km 

wrende i at ie, man lnsgger Beilag 
Paa Falk-J Ejendom og sastter Pris- 
-sen paa det, der uotser paa Mai 

ken. Jeg soi·staak, et Falk iiger Ne- 
og seetter sig til Modvcerge; meu 

jeg jorstaar itko at man sinider. 
Thi man maa vel ·lmste, at lwer 

Mang, En owner paa det, ei- det 

til Stabe ior Brødwne 

Det, der for mig snnesi det svass 
reite, er, at Ldsisrterne er sblenet min- 

dre inedsplende. »Von ieg tanämtte 
mig og mine terre, saa gør detitle 
Osaa meget, om andre sulter og im- 

« 

ser.« Skiisldc vi lasre noget, saa var 

sdet at Objasltpe skiinandea Kan vi ikte 

det, saa tror seg, at Gnds Lan-dont 

ci- spildt wa sag-« 

Saa ital vi lcrre Baalmodiglied 
At kunne die vente im llge til 

lllge —- det er det stprfte as alt Mod. 

Rad leere as disse Tingi 
Tiet tror ieg er Huds Mening 

med denne hinter-. 

Hast paa den Fortælling omTig 
gereu, der Lwer Tag sidder ved Ves- 
en eig tig-ger. Saa fliører lian en Tag 
Enden as Jnange Fodtrin on sporaer 
de amtringftaaende: 

—- Hvem er det, der Mannes-? 

Tc Tiger til nam: 
— Tet er Jesus aiNa-3aretls, der 

gaar ierhi. 

Men han reiste sig ag, raalite ci- 
ter Jesus-U 

s-«Forleden sad ieg oed enlille 

22-aarig til-ones Sngeleia Hnn vInw- 
de Krwst og lunde ilte lcve. 

— Ja, ieg oed det. Jst-g can se 
det, naar Mor ser paa mig, at jeg 
ckan itie lau-! sagde tum. 

Saa sagde sog til «l)ende: 
— Grib den Haand, som Jesus 

straskter san kasrlig srem imodiDem 
Ten Tag sagde lnm itte nogetz 
men invite Tag scndte Syaesplesers 
sien Bnd est-er mis, og da sagde 
slmn doendm 

« 

» Jeg liar grebet den Haand 
Lg lmn sagde det med saas 

dan et ZmiL at um Te Lmnde set 

det, faa gide Te agjaa vidil, at 

der var sein-J miiuigs ilte gaaet 

sorbj. 
Dei er nistnak siittende 

Aar-, Leg itaar her ag taler. Jeg er 

altid glad for at komme been-ed. Lgs 

liar ieg i Aften itødt naget Meinte- 

ske eller taget sor haardt, da trot, at 

det er giort alligevel i Venligned 

da Aærligsiied; men Te maa iokstaa, 

at i Aften var der noget, der brasnds 

te i mig, og som jeg maatte 

shave sagt. 
« 

Danmaikz 
angct. 

(Efter »J1)llandI:Posten.«) 

Ester Vaiget Mandag den 22. 

April Vil Pariistillingen i den nye 
Grundlovgs førite Folkething blive 
39 Socialdemokrater og 32 Ra- 
dikale paa den ene Zide og 45 

Venitrennend, 22 as det konservati- 
ne Folfeparti og l af Erhvervpars 
iiet paa den anden Side, i alt 71 

Tilliaengere af den rede Alliance 
mod 68 as den-J Moditnndere. Her- 
til keinnier saa Manden ira Fast- 
øerne, der inuligvics vil liæve Allj- 
ancens Talsmrke til 72 Mand. 

:’llli(iiiei-n liar altsaa Fleistallet 
i det niie Folsetliing, gansle vist et 

nieaet spinlelt FleitaL inen dog 
Flertal Men den er ikke desto 
mindre vedblivende en MindretalsL 
Isienei·iiia, tlii dencs Folkethingszs 
nnend liar ilfe liag sia noget Flet- 
tal as de vaa Valadagen asgivne 
Eteinniee J Feer de ossieielle 
ioiseleliige Tal er der paa den wdel 
Alliance afgivet -155,IH« Eteininer,« 
nien pna Venitre, Det fonservative 
Folfepartd Erlmerimartiet, Dei in)e 
Heiise oa Vkelaerioreningen af IUIH 
lder var i Listesorbnnd nied Venstre) 
ist«-Ax- 3teiiiiiier. Herved ei« der 

saa set liort fra de 2518 Et» der 

asgaves i Københnvn as Zyiidikali- 
iterne og de soeialdeinokratiske Ze- 
paratiiter, og sont i lniert Faldk 
isfe san regnecs Allliancenszs Miend 
til godic 

For saa vidt ei« Stillingen alt 
· 

saa it«te nndemaaet negen princi-, 
viel Fei·niidriiia: Vi liar veddlisi 
vende en radikal dsiegerina i sosj 
cialdemokmtisk Ledebaand og nden 
Fleitalsitette i ’Lka-lgerl)efolknins 

aen Ln lige saa lidt sum dette 
fan demde nogen egentlig Oder-ra- 
skelse, lige san lidt er der Grund· 
til at lietragte det soni nogen ster- 
lia Ulysse, selv oin det ganske vist 
isil inediere ndskillige Uleeinper as 
aliiorliq :’li«t. 

Ten tnngeiie og inest skcebnes 
svangre Del af Verdensssrigen er 

neinliaendnntilbage, den Del der 
sanitidig runnner den største og as- 
gsrende Jare for vor internationale 
Stilling eg vil saa de mest ind- 
gribende Folger for vor Økonoini 
udadtiL Lg det er da ret og bil- 
ligt og for Fremtidens Skyld as 
Vetydiiiiig, at Ministekiet Zahle, 
der liar Ansvaret for alt, hvad der 
lmr sørt oLs til det Punkt, hvortil 
vi hidtil er naaet, ogsaa beholder 
Ansvaret sin- de yderligere Kon- 

selvenser af det hidtil stete. Dei 
vilde have været naturligt og be- 

rettiaet, oni Partiregeringen Zahle 
ved steigen-J lldbknd var bleven as- 
løsl as et ZainlingciininisterinnL 
Tet vilde disse Partinnend iniids 
lertid ikke: de vilde selu alene be- 
liolde Ledelsen og dernied ogsaa 
Ansvaret Men saa er det ogsaa 
Ret, at dette Ansvar bliver Ug- 
gende paa dein indtil Enden Mi- 
niiteiiet gsalile Hat-, qaniie ined 

Urette, tilegnet sig det sein en per- 

sonlig Fortienesie, at Daninark Did- 
til itie ei- vlevet inddmget i Stri- 

gen· Man inan tasnfe Folgerin-, 
oin ei tiliidst liliver liviwlede ind 
i steigen og det under en Rege- 
ring, for hoilken de Radikale ifke 

liar VinsvaretZ Ministeriet Zahle- 
har i det store og hele ogsaa An- 

svaret for hele vor indre Krigss 
økiononii; den er uendelig kortsynet, 
for en stor Del anlagt paa Stein- 
inekøb og vil utvivlsoint ikse knnne 

genneinfineszi i den indslaaede Ret- 

ning, nien paa den anden Zide har 
den prcejndiceret vor Økoiionii paa 
en saadan Maade, at et isjeblikkeligt 
og asgjort Brnd nied den vansse 
ligt san soretage5. Zlal vi no- 

aen Zinde naa til nogenlnnde sor- 
iiniiiae Regeringxsiorliold lier i Lan 

det, ei- det tennnelig nnduendigL 
at de flindiiale faar Lov til at Mu- 

Linien nd, indtil den-Si Politik liar 
sisillet Fallit og den-J indre Hnilied 
er likeven aavenliiis for enlniee Dei 
er saa nieaet mindre Pein-Melis- 
iied ved at lade Udviflingen aaa 

denne sin natnrlige Gang, sont Mi- 

nisieriet Zahlecs Ziilling den ifke 
et stcerkei·e, end at det altid vil 
viere nniligt at brenise en fnldsnens 
dig Lobskkørsel 

Sind ved Bovbierg. Ningkøs 
hing, 22. April. Dei store Jord- 

itykke lige ndfor Forel, som sor 
nogen Tid siden begnndte at stride, 
sank i Nat i Habt-h hvor det forte- 
lnliig danner en lille Ø 

Religion i Skolernc. Oni Reli- 
gionsnndervisningen i Skolerne 
strioer Erteliiskop Nathan Ender- 
liloni ifl: »Kr. Tagbl.« bl. a. sol- 
aende: »Bei-nimm kan ester min 
Eliceiiiini ilse ligge i en Iliidei«vig- 
ning, soin sorsoger det nnnilige- 
nenilig at stille iig og Element-, 
soin det nn lieddei·, nentrale cller 
konsedsionslose over-for siristendonp 
men. Man kreever en Undervisning- 
soin inere end l)idtil sfal paariirle 
Hierte og Vilje. Lg saintidig for- 
lmdei nian denne Ilndervisning at 
tage Paisti for eller iniod Religio- 
nen: den skal blot viere objektiv 
og ligegnldig. Modsigelsen er san 
aabenbar sont ninligt. Knn Lin kan 
vaskke Liv. 

En Reform ex nødoendig Og 
Programniet san efter min Me- 
ning ndtrnkkest saaledes: Bornene 
sfal i Religionsnndervisningen brin- 
gesJ i Veroring nied litistendow 
irren-J store Still-elfen sierlig med» 
siisisti Person, Lin og Lcere Det erl 
et eleinentasrt Dannelseskmv at 
fende det klassiske og dnbest indgrisl 
liende i vor religiøse Kultur. Der 
oin noqet Etedcs stal Barnet be-; 
gejstreiJ for Zandhed og Godhedi 
Barnet faar Tilskyndelser for sits 
eget Liv. Til den Ansknelse, det 
unge Zind lidt efter lidt dumm-( fig, lmr det Ret til at faa Lejliglchs til at anvende det liojeste i vor 

fristne Oliv. 
Til dette Forinaal lieber-es ved 

Ziden nf Honedsagen Lassning in-? 
denad og ndenad i Bibel og Sol-J 
niele, en kortfatte Leere-bog- ssomi 
er indrettet ester Barnesindets Be- 
liov.« 

Fabre-Mission Paa Vestnrelsess» 
niødet i Odense forleden valgtesi 
Lensgreve Holsteiii-Holstciiiborg til 
Nasstforniand i Vestnrelsen for ,,Kir- 
kelig Forening for den indre Mis- 
sion i Daninark« i Ztedet for Pa- 
stor Fibigen der ønslede at fra- 
tmsde 

Jndreniiszisionasrekne Zøren Beck, 
Odense, og Jens Llnderscm Hjøv 
ring, deltagek for Frenitiden i Be- 
styrelsens Møder nden at vcere Med- 
leni as denne. « 

Endvidere vedtoges i Folge »Den 
indre Missions Tidende« folgende: 

Jndremissionær paa Prøve Emil 
Jenseit, Gsørsløv, ansættes soniMiszs 
sionær i Follesløu 

Jndreinissioncer Niels Kring, Ses- 
skov, der hat solgt sin Ejendom, 
flntter til Hovedgaard 

Jndremigsionær Maria-J Han- 
sen ansasttes pna Zudem paa Fast-» 
gerne 

« 

Jndremigsionasr P. Hartvig, 
Bjerringbro, antages eftek cndt 

Praveaar fin seist Missionær. 
Jndreinissionasr Thnren Jenseit, 

Instin, slntter til Hørby· 
Folgende antageis sont Jndreniiis 

signasrer naa Prove: 
Zoldaterniiszssionasr Jenszs sorg. 

Jenseit nied Virtefisedsz Pan Lolland.- 

Vogswlger Sonnan Jolmsem 
Kaki-holte ved Dianalund Han bli- 
ver i Provetidcn i Kurs-holte 

Umwand C. Tselierning Molleix 
Reise-, til at arliejde i sin Fritid 

Folgende fik Tilladelse til at ta- 

le i Missionsynsm hour de lotale 
Bestyrelsek maatte ønsle det: 

Eli-mager Edu Nielsen, Zugle- 
biet-g 

Arbdm Niels Nobean Hammel. 
Judernp Missionshus blev over- 

dkaget til Missioneu. 
Folgende Zteder havde unstet 

Missionasren Stenlille, Odense, Li- 
bwk, Sydsyn, Galten og Vi·aa: nien 

liertil havde man for Tiden ingen 
at sende. 

»Du unslnrngige Sorinldemoktas 
ii’ og Rii·siendonnnen. Oin »Tet 
nailnisngige Zocialdeinokmti«—:i For 
liold til Ali-iitendoininen, sirioer O. 
N. klimnose i »Tagew: Etw« lit. a. 

følgende: 
»Da »D. n. 5.« nai« eitlasret at 

ftaa paa Zocialdeniokratiets Pi«o 
grain, liond sittert ogsaa en sont-J 
niende liongreiz nll vedtage, folger 
deraf, at Partiet erklierer Reli-; 
gion for at viere en PrioatiagJ 
hvoras Folgen natnrligvis bliver, 
at Partiet hvcrken direkte eller in- 

direkte, anbenlnst eller i det stjnls 
te bekæmper Kristendommen. 

Saa vidt jeg som Kristen kan se, 

lkan man ikke for-lange mere af et 
politisk Parti, der hat til Opgave» 
at fasmpe for vix-se sociale FordrinJ 
ger, sum for en Tel Meiiiiesker· 
staar sum deress Ideal as en Zank- 
futidii—m·dning. 

J Kampen for Gennenifmselsen 
af bis-se, sont vi synes retsærdige 
Wan. inn- Vi da slnttet Krebs-, uden 
at tage Heiisyn til, hvorledesz Vi 
lmer jsasr stod i religiøs Heuseende 
Vi ei· frie Mcend og jeg for min 
Pakt Denker-, nt vi lwer isasr re- 

spetterer lnnandens religiøss Stand- 
punkt, ng jeg venter større Tole- 
kam-e indensor det nye Parti paa 
dette Lmraade, end der en lang Tid 
sandtes indensor det gamle, lwor 
Veqreberne Frilsed og Demokrati i 
saa manqe Oenseender knn Var en 

Etifette.« 

L 

Jahre-Mission i Købcnhavn..(iir- 
selig Forening for inbre Mission 
i siebenhaun bar nu, striver »Kr. 
Tgbl.« as Li. April, ndsendt sin 
Ilai«—:slns1·etning for 1917. Zorn sæds 
vanliq giver Aargiberetningen etz 
audt Jndlslik i Jlrbejdetsri Omsang 
en Arlnssdismaaderne Alle, der bar 
Interesse sm· Gndijs Nigests Uleredel 
se i Onliedstadem der gøre sia be- 
kendt Ined dicsse Beretninger og fel- 
xse deresz Meddelelser Aar efter Amt 

As den for-eliggende Beretnings 
for titl? sfal her blot ansøres nag- 
le statistiske Lplnsninger. Forenin- 
qen bavde den 1· April HH ialt 
28 anissionærer i sin Tsenesle 
samt deisnden 5 ulennede Mis- 
sionsarbejdete Bethessdas Lotaler 

har i 1917 vix-let benyttet 566 

Gange Vnmiissionen hat« baldi- 
3058 Illcissionszsnmder og aslagt 
1(I,2i3t Himbesøg samt Hka Hospii 
talsibesea 

Hirten-J Fim·i:slia·r bavde ved Aa- 
retiJ Elntning 277 Medarbejdere 
(.Wrs:—ln·edre og Korssøstre). Den-:- 
Vlad tmkies i 8000 EksempL 

Beretningen omsatter desnden 

Optagelsess og Redningshjenunet 
»Eifem«, Havnemigsionem Blum- 
stermissionem Gaardmissionen m. 

ni. 

JndreNkiIsionsJ Zøndagstsblad er 

ndgaaet i 1()l,700 EkaL hvoraf 
70,900 er nddelt i Kobenbavn 
,,Nye Tiber« trykkes i 7900 Eis-pl. 
J hvor mange Ekspl. ,,Fakkelen« 
trytkess, lsar Beretningen ikke med- 
"delt: den anbefales til den videst 
Mulige Udbredelse 

Under ,,Jndre-Mission i Kot-en- 
havn«« arbejder 51 Missionskredse. 

Nyt Aktiesclskab. Rederiaktiesels 
skabet ,,Plsønix«. J Svendborg et 

der startet et Rederisaktieselskab 
»Pbøni1:«. Til Vestnrelse er valgt 
Købmand H. Gislinge, Incub- 

«borq, Sfibcsreder R. S. Hausen, 
Thiter. Fonnand, Grosserer Kaj 
Svilsonh Købenliavm Vankdirettør 
E. Mende, Zvendborg, Købnmnd 
Axel Nielsen, Zvendlioi·41, Købinand 

P. M. Peter-sen, Zvendborg, be- 
styrende Reder og Forpngter P. 
Rassnmizsseih Visasndesquaard pr. 
Svendlmm Zelskabeth Forniaal er 

at drive Frantsart og andre der- 
med beslasqtede Virksomlieder samt 
Handel. Aktiefapitalen er 1 Mill. 
Kr. med Ret til lldnidelse til 23 
Mill. sit-. Zelsfabet er traadt i 

Virksomlsea Itisterne overtager et 
Vkiwv as ::Tpt),()()» Fir. og gnrans 
terer Nestbelnbtst tegnet Beløbet 

»tegne-J underliaanden hoss Stifter-ne 
Itil Pari. 

Selstabet lsar erhvervet sig Z- 

mastet Stannert ,,:’lnna«, ca. 350 

Tons dw., Ismastet Zkonnert ,,Eli 
sabetb Ess«, 360 Tons dw., Z- 
tnastet Skoimert ,,Jol)anne«, 370 
Tons dw., Skoiinertbrig »Alsbild«, 
290 Tons dw., samt en Nybngs 
nian paa Øksenbjerg Zkibgbyggeri 
paa m. IRS Tons. Desuden er 

det Hensigten nt erhverve slere 
Skibe 

Eelsfahetizs Wntor er links Fir- 
maet Peter-sen ng Jensem Svend 
Dom Til Neuisnr er valgt Bank 
snldmieatia Crit Hohn, Zuendbom 
Attierne luder paa mol) Kis. oq 

san knn tennesfs as danske Etat-J- 

bot-gere. 

Et Bad lebet mcd 4100 Kr. Ude 

paa Manins Mulnadss Maskinfalnsik 
i Meimingsqade, «Købenbavn, sit 

man forleden en slem Forskræk- 
kelse, idet Kontorbudet, som var 

sendt i Vanken ester 4100 Kr» sotn 
ban sknlde aflevere bos en Vekselei 
rer paa Højbroplads, hverken as- 
levcrede Pengene hos Vekselereren 

eller kom bjem paa Kontoret med 
dem. Man nndersøgte Budets For- 
liold naermere, og nu viste det fig, 
at han, der hedder Frithjof Sand- 
strøm og forevrigt bavde gjort et 
ineget fordelagtigt og paalideligt 
Jndtryh nylig var løsziladt st·aVrids-» 
lese, lnmr lnm havde afsonet eni 
Ztras paa 2 klar-Z Forbedringslth 
Zaa fan det not unsre, Kontorpers 
sonalet ug Politiet blev sat i Birk- 
snntlied Ined at lede efter Sand- 
strntn, ng lteldiguiszi fandt tnan ham 
paa en Venasrtning ined ::20» Kr. 
i Lommen. Hatt var en Del be- 
ruset og paastaar, at han bar dritt- 
fet de W« Kr. ap; en Fortla- 
ring, sotn Politiet dog ikke rigtig 
trur paa. 

Tødsfald Medindeltaver af Fir-« 
maet Hans Jensen oa CO. i Aar- 
lnis, Købmand Jens Andersen er 

asgaaet ved Døden efter lrengere 
Tids Sogeleje, 653 Aar gl. l 

——- Den kendte og ansete Kunst-i 
liandler Vald. Kleis paa Bester-l 
brogade er afgaaet ved Døden 73i 
Aar sammel. 

Frnarosserer N. Th. Jakob- 
sen i Aarliuss er efter nagen Tids 
Saat-am afgaaet ved Døden, 76 
Aar gammel. s; 

—- Grosserer Eskild Salomon, 
der i Inange Aar var en as de 
Radikales Vorgerrepræsentanter, er 

asqaaet Ved Døde, 63 Aar gl. 
—- Formanden for Holstebrocdans 

delsforening, Købmand N. K. Niels 
sen er afgaaet ved Døden, 63 Aar 
gannnel 

l 

Jødernc i Ksbenhavn J sidste 
Weste af Tids strittet for ,,Jødisk. 
Historie og Litteratnr« bringer Ehe-. 
fen for Kaltenbaan statistiske Kaki-l 
tor, Sr. Cordt Trap, en Oversigt 
over Antallet af Jøder i Købens 
havn, sør og efter Jndvandringen 
af de rnssiske Jeder. Denne sta- 
tistiske Jlfliandlinq er nn ndsendt i 

Zeertrt)k. Det viser sig, at Arnal- 
let as Jøder i København i 1840 
var III-A Fra 1865 til 1905 er 

Tilntallet noaenlnnde konstant am- 

krina 3000: 1011 var der ca. 4700 

og 1916 6000 Fm 1885—1905 
var Antallet nrerniest nedadgaaende 
paa Grund as Fødselsunderskud, 
siden bar der været Fødselsoveri 
sknd, i entelte Aar et endog ret 

betydeligt. 

Tusker-te i Odeuse. Den tyske Kap- 
tajnløjtnant Fritz er Natten til 23 
Apr. flygtet fra Odense, men blev 
allerede folgende Dags Formiddags 
Kl. 101X3 paagrebet i Faaborg. 

Beskadiaet Elektticitetsvætk. Sen- 
dag 21. Apr. er den nordlige Del 
as Langelnnd Elektricitetsvcerk, Vest 
for Beile, stnrtet samtnen Elektriei 
tethvcerket drittes ved Bank-kraft J 
Winter liavde Vandet ndhnlet den 
nordlige Del af Bygningen, saa at 

Turbinekatnret sank betndeligt. Ska- 
den var lilevet ndltedret Nn ljavde 
Vandet atter ndlnilet Llcnrfretnspriw 
aet ind til anbinetainret og et 

niaeatigt Ztntke Jetnbeton reu sia 
loc- og fette-J used fnld Kraft ncod 
Ztennthsvasrtet. Terved tnnstec de: to nasrineste Ztialwid s:lIinren jun-i 
tede sannnen ined et vieldigt Vrag ogt 
knnste det nieste af Ztennnevcerket 
samt Broen langs dette. Ztaden an- 

slaas til 5(),0()() Kr» og Elektriciss 
tetsvrerkets Drist er foreløbig stand-; 
set. ! 

Staaten bat boct i Huset i over. 
200 Aar. En as Nil-es gamle, kendss 
te Vorgem sorbv. Fisker H. J. Ras- 

1nns:ssen, Veteran fra Ism, er af- 
aaaet ved Døden i en Alder as 87 

Aar. Asdøde var fadt i Ribe 21. 

September 1831 og bar iil. »Nim- 
Stiftstid«. altid boet i det lille 
aainle Hin-s paa Zfibbroetn der liars 
vwret i Slcegtens Eje i over 200 

Aar. 

Heldiqc Fifkcrc. Farleden Aften 
toa en Motorbaad nd fra Veij vaa 

Lkektlniten med Eis Zast madedez 
Krage. Te naaede nd paa FiskepladsH 
ea. 2 Mit nmd Vesi, lnmr Kragene 
satte-I nd. Te fif »leg« Ende« der- 

nde, sont det kaldc-s, og det til-en 

dem im ist-e Innljat at finde Red- 
skaberne De sagte saa beugt-, at 

«’ molentn var ved at slippe 
op, og de maatte gaa til Land nden 
atl )ave fnndet Redskaberne» De naas 

ede- Land sent om Ratten og sit lidt 

Forsnning as Petrolemn, hvorefter 
de straks satte mod Vest for om mu- 

’ngt at finde Redskabeme. De hin-i- 
ikke stor Tro til, at det stulde Ink- 
kes, men Heldet fulgte dem, og de 
fandt Redstaberne. Paa de 32 SI- 
Kroge sad ifl. ,,Holst. Av.« en 

Fangft paa godt 3000 Pd. Fisk. 

Præstcndnævnclse. Kungen yat 
den 20. Apr. beskiktet liidtilværeus 
de Kaldskapellan for Jetsntarl og 
lLjnne Menigheder i Dlalborg ZW« 
O. L. V. Sommer til Zognepkæft 
for Skivnm og Giver Menigheder 
i Viborg Stift. 

Hcstens Stedsans. Vognmand 
Anderer as Plovstrup købte forles 
den to Heste i Tørring og satte 
dem ind i sin Stald Forleden Rai 
brød de ifl. ,,Hors. Av.« ud as 
satte i skarpt Trav af Zted til den 
ene Hestö oprindelige Lpduldssted i 
Hamburg, og den standsede ikke, ij 
den gamle Krybbe var naaet. Des 
anden Heft gjorde pcent Kammerats 
en Følgeskab paa den L Mil lan- 
ge Vei. 

Bogantneldelse efter »Kr. ngl.« 
,,iinder Vilhelm Veeks Talerstol«. 
’12 Foredrag ued Louis VlanenselU 
(O. Lohse). 

Vill). Beet-J Prædikener er spred- 
te over det ganske Land, — inen 

hanLi Zoredrag, der tun findes i 
,,9lnnekset«—:s Aargange, er ikke saa 
ncer fendte. Past. Blanenfeldt hat 
her samlet 12 og ndgivet dein, oq 
Valget af de 12 blandt de maan 
er godt. Fra forskellige Sider w 
der vi Vill). Beck — baade paa Etu- 
dentertalerstolen, ved Hedningeiniss 
sionsinøderne, og soin den, der tlact 
forswd at lcegge Saliggorelsens DI- 
den tll Rette, og —- ja — vi nieder 
hans klare Ord oni alt det inan vg- 
saa i disse Aar slaaås uni. Man 
— glceder sig over Becks klare Tan- 
kegang, selv om —- f. Ets. i hanZ 
Midsioncsmetode —- man ikke yelt ka- 
sige Ja og Amen, og man undres 
over, hvor meget der var Beck givet 
ug hvordan nieget as det, lian sagdr. 
staar sont noget, man fan trænqe 
til at lytte efter stgdig væk; der æls 
des ikke. Det kan ikke noksom anbo-« 
faleszs alle Jndremissions Venner at 
give denne Samling Plads ved Si- 
den afPrædikenerne derhjemme i R- 
olen, og —- soin Jndremissions nn- 

værende Forinand, Pastor Moc, stri- 
ver: »ikke mindst Præster, Missio- 
nærer sog Sekretærer«, fort sagt all- 
Arbejdere i Guds Rige· Vilh. Beck 
kan ogsaa i disse Sager tale til os. 
skønt han er død, og gid den gam- 
le Røst med de gamle Toner maatk 
finde Ørenlyd hos inange igen. 

«- « 
« »Es-wem- W» 

Christen Willen Vor Herres Jes- 
Kristi Opstnndelses og Himmelfatti 
Historie. Uddraget af de 4 Evange- 
lier. En Frenistilling i Dr. Joh- 
Vngenlsagens Spor. Kdlwn MADE 

(Gad.) Den sannnenarbejdede »Li- 
delseislsistorie«, som enhver kendisr sfm 
Zalinelmgem er første Etiskfe as et 
Vcerk af Dr. Bngenhalien Der andei 
Ztnfke har der ikke vasret Brng fins- 
Tette lsar Biskop Meller nn reddet 

im Furgleinnielse, idet lian hat« gi- 
net en ny og fnldfdnnnen seleinens 
dig Erimcgelienarnnmi til Opitandeb 
sen da Hinuneliarten 

Der tan ganske sikkert ikfe dære 

Tale din, at vor Kiiske faar Brug 
for dette Vlrbejde saa at det ind 

scetteI».i Saliuedogen Meinghedw 
vil nasppe nogen Sinde give Skw 
paa sine selvstoendige« Paasketekstet. 

Deriniod niaa det i høj Grad an- 

skess, at Forfatterensz Arbejde, hvad 
Behandlingen af Kilderne og For- 
klaringen as Evangeliernesz Beretnini 
ger angaar, niaa vinde stoe Jndgans 
i den didellæsende Meniglied Bi- 
skop Møller har med dette Vlrbejde 
mkt daade liege og l(e1«de Bibellæs 
sere en Veiledning, sont inaa mod- 

taaess nied stor Taf i denne bibels 

eplosende Tidisalder, i lmilfen mnt 

t«nn sjneldent nieder en Rot-tollen 
der fnn lade Vilseldrdet sma, iem 

det staat-, dg nndlade alle Foriøg 
nna at bortsortolke deth fande Me- 

ni1n1. aga 

Af Past. L. J. Korb ndsendrt 
annodth Forlag i de niernieste Da- 

ge en nn Bog oni ,,Hans Adolf 
Brorson og lianss Salmer«. Det et 

sit infirnktive Foredrag oni denn- 

sjceldne Personlighed, sont Mkij 
Koch nn udgiver i en noget nis- 
det Skikkelse. 


