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z.Dei Stykke, som jeg satte i Avi

sen om min Kone, tilbagekaldes her
ved.

H. Hansen, Støden."

Magister Harald Nielsen,
den kendte Redaktør as ..Ugens Tii-

skuer", udsender Onsdag cn Pjece,
betitlet þÿ ��S�v�e�n�s�kog Dansk", der er

skrevet med Henblik paa Professor
Sundbargs meget omtalte Bog:
þÿ ��D�e�tsvenske Foltlynne".

Forfatteren
Johannes Jørgensen.

En af de betydeligste Personligste
der i vore Dages Litera»ur er For
sakkeren Johannes Jørgensen. Ja, i

Ojebliitet findes der næppe saa fin
og dyb en Digter her hjemme. Der
findes nok den, der nyder storre
Pudlikumsgunst, men ingen, der ejer
den stilfærdige Magt over Sindene,
der er Johannes Jørgensens Raade

gave. Svm bekendt er Johannes
Jørgensen Katolik. Hans Overgang
til Katolicismen vakte i sin Tid vold

somt Rore, og han blev Genstand for
voldsomme Angreb.

Den sidste Bog, der foreligger fra
Johannes Jorgensen, er þÿ ��J�n�d�k�r�y�log

Stemninger", der udkom for en
Maanedstid siden. Den bestaar af en
Rælke Skildringer fra en Udenland
rejse i Sommer. Et københavnsk Blad
foranstaltede for kort Tid siden en

Enquete, hvor en Rælte Personligste
der udtalte sig om, hvilken af Aarets
Boger, ter var den bedste. Forfatte
ren Edv. Egeberg holdt paa þÿ ��I�n�d
tryk og Stemninger". Dels for det
det vidunderlige Sprog, dels for
dens dybe Religiøsitet. Denne Udta-

lelse er betegnende før Johannes Ivr
gensens Produktion. Med Mester
haand fremlokker han de dejligste
Toner af Sproget, og derunder dirrer
som en Orgelreiord en varm og fred-
fyldt Religiøsitet.

'De ttrtepoiitiste Spørgsmaal frem-
kalder saaledes adskillig Gæring in-
den for Rcrklerne af dem, der ved-

kender sig Grundtvigs Ravn som
Samlingspunktet for deres lirkclige
Tanker og Bestræbelser : flere af
Retningens kendte og ledende Mænd

har offentligt traadl op imod hver-
andre i Skrift og Tale. og det er
inaaslc tvivlsomt, om der Ian blive
Mulighed for cn samlet Fremmarch,
naar disse Problemer cn Gang skal
-inde deres endelige Losning.

Ilte mindre har de kirkelige, re-

jgjpse og teologiske Spørgsmaal,
om er oppe i Tiden, slabl Bryd-

ninger og Uro. Siilert har det mo-

dcrne Loscn: þÿ ��T�i�lKamp imod Ra-
,'iønalismen" fundet Orcnlyd hos
adskillige Grundtvigianere, men an-
dre af Retningens Mænd tager
ganske bestemt Afstand fra de Kom«
eksenjer. dette Kampsignal kan ?»re
vil. Disse Divergenser har just i
denne Tid affodt et praktisk Resul-
tak.

Den grundtvigske Retnings Hoved-
organisation er, som velkendt,
þÿ ��K�i�r�k�e�l�i�g�tSamfund af 1393", der

omfatter cn talrig Kreds af Fa-
milier Landet over. Skont ret ung

af Aar Ian denne Forening allerede
pege paa meget smukke Resultater
af sin Virksomhed. Dck anseligste
og mest kendte af dem er þÿ ��G�r�u�n�d�t�-
vigs Hus" i Kobcnhavn. dette

smukke og storstilede Samlingssted
for det grundtvigske Foreningsliv i
Hovedstaden og langt uden for dens
Enemærker. Men Kirkeligt Samfund
har desuden baade Ungdomsforenin-
ger. Rejsepræster og cn Litteratur-
afdeling, og det har sit eget Blad.
Om dette sidste er det. der har staaet
en Strid, som nu har fundet sin
Afslutning.

þÿ ��B�a�r�tSamfund" hed Bladet, og

redigeredes af Pastor L. I. La ur-

sen: det er udkommet siden 1393

og har ti! Redaktører bl. a. haft
Mænd som Biskop Ehr. Moller
og Pastor M o n r a d. Den sidste
Redattor. Pastor Laursen, har i de

senere Aar ledet Bladet i en Ret-
ning, som valte et stigende Mishag
blandt Kirkeligt Samfunds Med-
lemmer, idet han indtog cn meget
stejl Holdning, bl. a. over for de
ny Rørelser paa Teologiens m-

morttrlcn, og en At Iltet af Bisp-
inde Rordam om Slat Roidams
nienncslelige og kristelige Pcisonlig-
sted. et værdesuldt Supplement til

Bispinden? stojst værdifulde Me-
moireværl.

Medens þÿ ��B�o�r�iSamfund" nu

altsaa alene er Pastor L. I. Laur-

sens private Foretagende, star Kir-
keligt Samfund da atter saaet et

Organ, der Ian være et virkeligt
Bindeled mellem dets Medlemmer.
Disse vil antagelig hilse det ny Blad
med Glæde, men der er heiler ingen
Tvivl om. ak et tirleligt Blad. der

paa en rolig og frisindet Maade for-
staar at lede det værdifulde i Tidens
ny Strømninger ind over vort Kirle-

liv. tiden derfor i nogen Henseende
at tabe det evigt blivende af Syne,
vil kunne gøre stort Gavn ogsaa i
videre Kredie.
I Kirieligt Samfunds Bestyrelse

sidder bl. a. Mænd som Pastor P.
M. Larsen. Biskop Ehr. Mol-
l e r. Hojsloleforst. K a r l P o o i s c n.
Provst A. A n d c r s e n. København.
Konferensraad Ja c o bi, Handske-
mager Larsen o. fl. Disse og

andre af Organisationens tcndte

Medlemmer vil efter Tid og Lejlig-

hed yde Bidrag til Bladet, og de to
Redaktørers Ravne er tilstræktebg
Borgen for en god Ledelse af det

stadige Arbejde. P þÿ �

$ti|i»illiit|slt!Dtpijiili<iii
Kirleli it S'-mfiind.

Den grundtvigske Retnings Kaar
i del kirkelige Liv kan i visse Hen-
seender sidestilles med Venstres i det
politiske. Ligesom Venstre staar midt
imellem Højre c g Socialdemokratiet,
indtager GrundL igianismen cn Stil-
iing imellem den yderste Konscroa-
tisnte og den yderste Radikalisme
paa det lirlelige Omraade, sugende
paa Frisindets Grund at formidle
Værdierne i nyt og i gammelt. At
en saadan Midtstilling let medfører
indre Brydninger, har Venstre ofte
nol hast Erfaring for, og den grundt-
vigske Retning har for sit Bedtom-
niende sot Tiden Lejlighed til at
opleve nonet banende.

raade, saaledes som dc lom til
Orde hos enkelte af dc teologiske
Professorer. Dette forte til, at Or-

ganisationen for nogen Tid siden
overdrog Bladet til Pastor Laursen,
saa at den kun benyttede del til at
fremsætte sine praktiske Meddelelser
i. medens bet i øvrigt stod for Re-
dattorens egen Regning. Men denne
Ordning er nn afkast af et fuldstcen-
digt Brud. idet Kirkeligt Samfund
fra 1. Januar atter udgiver sit eget
Blad under Titlen þÿ ��K�i�r�k�e�l�i�g�tSam
funds Blad" og redigeret af de to
kendte kobenhavnskc Præster R. P.
æs.-nussen og Oluf Madsen

Dets forste Nummer foreligger og

ser meget lovende ud. Det er dets

Program at være I)dt et lirteiigt
Blad. Organ for de kirkelige Rorel
ser inden for den grundtvigste Ret-
ning med Sidcbiit til, hvad der af
lignende Art kan fremkomme hjemme
og ude. Debutnummeret bringer for
uden en redaktionel Henvendelse til
Læserne bl. a. et opbyggeligt Stykke
af Kirkeligt Samsunds Formand.
Pastor P. M. L arien ved Mar-

GiickWM
stakker lig ttlbugr.

Fortctiiiig og Moral.

Llielongen John Rockesetter trækker
sig nu tilbage sra sine Forretninger for
at tilbringe Resten as sine Tage i Prr-
vatlivcts Fred, esterat han i de sidste
þÿ�3�0 ��4�0Aar har spillet en: toneangivende
Rotte paa Te forenede etaters indu-
strielte og politiske Arena ; og hvor sor-
flellig end Tommen over denne inæg-
tigc Pengesyrstc lyder efter den vek-
siende Belysning, hvori Partiernes
Gunst etter Had stiller ham, saa er
dog bande Ben og Fjende enige om een

Ting. nemlig den. at han ubestridt er
Verdens rigeste Mand.

Ziorkefctters Formue blev i 1865 au-

staaet til 20,000 Jtr., og paa hans
70-aorige Fodsetsdag for to Aar siden
androg den paa det nærmeste 3 Mil-
liarder Kr.; hvis han bliver 80 Aar
gammel, vil den til den Tid være 4

Mitt,arder.
Han begyndte sin Karriere soot

jfælpebogholder med cn Ugeløn pu.;
ID Kroner, og da han var 19 Aar
gammel, aabnedc han cn selvstændig
Petroleumsforretning med 1000 Tru-
lars som han havde sparet sammen, oz
andre 1000 Tottars, som ban havde
lae.nt. Hans Broder BRlliam havde
imidlertid grundlagt de berømte tan-
dard Til-Værker, og i Aarct 1867 i!nl-
tDe de to Brodre sig sammen i Fir-
te.aet Rockesettcr Eo. H. M. Flag-
ler blev senere Trediemand i denne

Forretning, som blev det Grunolag,
hvorvaa man i 1870 oprettede ,,lan-
dard Lit Company os Ohio" med en
Kavital paa l1/- Milliard Kr.

Tcnne Olictrust blev, som alle ved,
cn rcn Polyp, der strakte sine Fang-
arme ud overall, bvor der sandtes blot
sae. meget som Anelsen om en Pc-
troleumstildc, og den var ikke længe
om at vokse op til cn Kæmve, som
udovcdc et verdeu.belerst.'iidc kommer«

?n!)Rurett.

(Fortsat.)
þÿ ��v�i�i�vmig Billedet, gamle, og gris

del ilte til," udbrod Retfærdighedens
Vogter forstrækket. þÿ ��J�e�ghar faaet
der af Muffelmann og stal i Mor-

gen i hemmeligt Mrinde for Magi-
straten rejfe til Byen og aflevere
dette Fotografi i Danmarisgade
Nr. 1. anden Etage. Mere ved jeg
ilte selv."

þÿ ��R�a�a�.saadan? Aa. Hurtigkarl i"
Dette þÿ ��A�a�"gav hun cn saadan for-
aglelig Betoning, at hendes Mand

stamfuld maatle jlaa Ojncnc ned.

þÿ ��J�e�gspurgte selv Muffelmann. men
han svarede ilte og anbefalede mig
kun den dybeste Tavshed."

Hun lagde alter Billedet i Kon-
c c lutten og læste Udstriften: þÿ ��T�i�l
velbaarne Hr. Sejersen. Kunstner og

Billedhugger" stod der. I det

fnmine nærmede hun sig det tændte
Lns oa vendte oa drejede ivriat det

gaadefuldc Papir til alle Leder

þÿ ��K�o�mnu her med det. gamle,"
gentog Hurtigkarl. þÿ ��P�a�sdog paa,

du ikke lommer for nær til Lyset
med det." Men det var allerede for
sent. et Hjørne as den tynde Konvo-
lut havde allerede fænget, og inden
et Ojeblii havde cn lille blaalig
Flamme gansle fortæret hele Om-

slagel. Therese streg højt op og søgte
al slutte Ilden med Hænderne, »ten

øpnaaede lun at brænde Fingrene,
hvørpaa hun med et alt andet end

kristeligt Udbrud lod Billedet falde
sra sig ned paa Gulvet. Han styr-
lede til. og nn lyttedes det endelig
hans tykke, svulne Labber at tvælc
den Smule Ild. men Jøsses dog !
þÿ �Portrættet havde saaet en gullig
Brandplet midt i Ansigtet og var

nu ganske ukendeligt som et Afbillede
af Mikkeldys Borgmester.

þÿ ��K�o�n�e�.hvad har du dog gjort?"
stonnede han.

Ogsaa Fru Therese var tilintet-
gjort. og der bredte sig en ubvaae.

Garnegies Portør
overtrætter Alt

NI Otters
Hoverloplag for Fyn : Cand. pharm. Eli Kramp, Odonso. Til. 2052.

Faas i Middelfart paa ..Behrendts Hotel-.
4482

Men naar Forretningsmanden
luller Bogen igen. og han sidder
alene derinde, glider atter Aaret
stilke forbi. Og det. som er gjort,
oniies ofte ugjort, og det, der ligger
ugjort, onstes oste gjort.

Landmanden begynder saa smaat
at tænke, o in ikte de daarlige Aar
noget kunde skyldes hans egen Kort-

synethed.
For den syge inde i Sengen glider

Dag for Tag stille forbi. Paa Aa-
rets sidste Dage synes det, som blev
det tunge lettere, det bitre mildere.
Klagerne mindre og Sindet roligere,
for dcr var en. som stod bag det

hele og havde sin gode Hensigt med
det.

Tandlæge Binderkrantz
Fisketorvet, Odeuse.

Moderne Behandling af Tandsyg-
domme, Tandoperation og Tand fyld
ning uden Smerte. Kunstige Tænde-

rned og uden Gane. 23

Dr. med. Sauntes
øjenklinik. Odense, er flyttet
til Vestergade 23 (Svaneapo-
teket). Telefon 1176, 49

Nytaar.
Mens Klokkerne ringe sra Taarnc . .
Det er Gravtonerne over det gamle

Aar. som svinder. Disse 12 Maane-
der. 52 Uger og 365 Dage. de mange

Timer. Minutter og Sekunder er nu

til Ende. Aaret dor stille hen.
Hvorfra tommer disse Aar. Maa

nedcr. tiger og Dage. og hvor farer
de hen?

De lommer fra et Rigdoms Dyb.
Stille og umærkeligt glider de efter
hinanden, for saa atter stille og

umærkeligt at forsvinde.
Aar efter Aar farer hen. Slægt

ester Slægt leoer paa ny de samme
Aar. Maaneder. Uger og Dage. for
der er ilte Skygge af Omskiftelse
der, hvor de lommer fra.

Saa længe Jorden staar. slal Dag
og Rat ilke aflade.

Men for Menneskene, disse Millio-
ner af alle Folkeslag, er der clyg-
ger og Omskiftelser!

þÿ ��G�o�d�eAar, middel Aar, daarlige
Aar." tænker Forretningsmanden,
naar han Rytaarsaften blader i sin
Regnskabsbog og stak gore op til
Nytaar.

þÿ ��G�o�d�eAar. middel Aar. daarlige
Aar." siger Landmanden, naar han
vejer del Udbytte. Aaret gav ham.

þÿ ��L�y�k�k�e�l�i�g�eAar og glade Aar."
tænker den unge. for hvem hele Ber-
den synes at ligge aabeir og smi-
lende.

þÿ ��L�a�n�g�eAar. tunge Aar og triste
Aar." hvisler den syge. som ligger
derinde i Sengen Aarct rundt, for
hvem Maaneder bliver Aar. Dage
bliver Uger. og Minutter blwer Ti-
mer.

þÿ ��H�v�o�rhurtigt Aaret dog cmt,"
tænker de. som staar undr t Arbejde,
og for hvem Aaret er alt for kort.

þÿ ��T�u�n�g�eTider langsomt strider,"
mumler den gamle, hvem Livet lige-
som har sat udenfor, og som nu sid-
der forglemt i sin lille Krog i det

store Menneskemnlr.
Og disse Aar. Maaneder. Uger

og Dage, som gives ens for alle.
bliver alligevel saa uendelig forstel-
lige for alle.

Barnet paa Moders Stod Ian itks
forstaa dette med det gamle Aar

Og medens Kiolicrn: ringer det

gamle Aars Eravtoncr, staar alle
stille en Stund. Det er. som naar
en lær Pen bæres til Graven. Det
onde glemmes, det lyse og gode
mindes! Og en Tak stiger op t il
ham. som trods Mcnnestenes Fejl
og Skrobelighedcr atter lader et nyt
Aar glide ind paa det gamles
Plads.

Og med nyt Mod. nyt Haab. ny

Tro. med nn Maal og nu Fortæt-
ter gaar den store Mcnncstehed ind
i det ny Aar.

Med tærligc Hjerter, lyse Blikke
og glade Raab hilser dc paa ny

hverandre med Onstet om et godt
og velsignet Nytaar! L. G.

Grav-Noveriet
paa

st.rc faMile.
($n fantasifuld Forbrydelse

Som kortelig meddelt, er der i
ris fotooet et Grav Rovcri. lom

mangler et Sidestykke i Paris' Hi-
itorie.

Det er den beromte afdode Skue

spillerinde Latelmes Gravsted, oer
l>ar været Genstanc for lldaaden.

Den smukke, talentfulde Skuespil
lerjnde druknede som bekendt cn

Gang i Sommer i Rhinen ved
Køln. Hun blev bisat i et »rand

stenslapel paa Kirkegaarden Pere
Lachaise i Paris.

Straks efter hendes Bisættelse
indeholdt Bladene Meddelelse om.
at Skuespillerinden havde faaet alle

sine Smykker, deriblandt et Perle-
lollicr til 400,000 Fr.. med sig i

Graven.
For nogle Dage siden vpilræm-

niedes Paris saa af Meddelelsen om.
at nogle Rovere havde opbrudt
Gravstedet, rovet Smykkerne eg stuk '

let Liget af den afdøde i Brand.
Der foreligger nu nogle nærmere

lig Stilhed i den lille Ttue. som
stank af Brandlugt.

þÿ ��J�e�gbliver sat fra Embedet."
sagde ban endelig med svag Stemme.
þÿ ��J�e�gbliver jaget bort. ligesom min

Forgænger, den gamle Rasmus."
Fru Therese tav skyldbevidst, me-

dens hun stod og svøbte sine brændte

Fingre ind. þÿ ��V�æ�rkun røiig. Hur-
tigkarl. De kan ikke jage dig bort

as den Grund. Det var noget ganske
and-t med gamle Rasmus. Du bar
altid gjort din Pligt, medens Ras-
mus var en Stymper, som altid var

fuld."
Men Hurtigkarl var utrøstelig.

þÿ ��J�o�.denne Gang er alt ude med

mig. Muffelmann har paa detstren-
gøsle paalagt mig at aflevere Folo-
grafiet i god Behold. Hr. Sejersen
stal bruge det. da han ikke lender

Borgmesteren þÿ �og noget andet
Billede eksisterer ikke."

Igen en Pause! þÿ �þÿ ��J�e�gbar det.
Hurtigkarl." sagde Fru Hurtigkarl
glædestraalende oa stimdke sig ben til

ven gamle, ormstume xomode. bvor

hun gav sig til at gennemrode den

nederste Skuffe.
Med forbaabningsfuld Forbav-

selse saa ban. hvorledes hun ud af
cn Bunke gulnede Breve og Aviser
bragte el Fotografi for Dagens Lns
þÿ �ganske as samme Størrese som
det ødelagte af Borgmesteren. Men

Haabet Nulde desværre ikke vare

længe : þÿ ��D�e�ter jo ikke Borgmesteren,
det er jo Rasmus! Hvad stal jeg
pted bam?"

þÿ ��V�æ�rnu en Gana fornuftig. Hur-
tiglarl." svarede hun bestemt. þÿ ��D�u
skriver en nn Adresse þÿ �du ilriver

jo lige saa godt som Muffelmann.
og saa lægger vi Rasmus' Billede

fra den Gang. Imn blev jaget væk.
i Konvolutten. Hr. Sejersen kender

jo ikke Borgmesteren!" sluttede hun
med den største Triumf.

(Fortsætte?.)
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Drt fminMie Int.
Mærkedage 1911.

Rovember.
1. Højesteret afsiger Dom i cæ

bfligbcbesageit.
3. Maroklo-Overenslomsten un-

derdrives. og den tyste Kolonimini-
ster o. Lindcquist tager Afsted.

4. Edikt om en nt) Forfatning i
Kina.

5.-6. En voldsom Ortan raser
over Nordeuropa.

v. Slatteloosdebalten aadnes i
Folketinget. þÿ �Te Ualienite Gru

somheder i Tripolis afslores.
7. Julemcrrkesanatoriet forevises

Pressen.
8. Balfour tiltræder Ledelsen af

det konservative Parti i England.
9. Den tyske Rigsdag paabegynder

nn Marokkodcbat. Krvnprinsen de-
monstrerer i Tilhorcrlogen.

11). Hjarnc Borgbjerg idømmes
14 Tages Fængsel for Gadcoplojer
under Sporoejsstrejten. þÿ �Justits-
ministeren træffer Afgørelse i T ti-
lom- Tagen.

13. Rusland sender Persien et
Ultimatum. þÿ �Italienerne paa-

begnnder Flaadeoperationer i det

tegcriike Hav.
14. Juan Thi Kai holder sit Ind-

tog i Peking. Mantschuriek erkloe-
rer sig uafhængigt. þÿ �Jord- og Be-
tonarbejderne erklærer Ttrejke.

16. Tr. N. Muus afskediges som
For '.and for Tundhedsstyrelsen.

17. Folketingsformand A. Thom-
len opereres for Blindtarmsbetæn-
delfe.

18. Dom i Apotekersagen i Vi-
borg.

19. De frivillige Korps præfente-
res for Kronprinsen.

21. Mund- og Klovsyge paa Ko-
benhavns Kvcegtoro.

24. En skarp tysk-engeksk Presse-
fejde udbryder.

27. Ten engelske Udenrigsminister
Tir Edward Grey taler i Underhuset
om Marokloaffæren.

28. Justitsminister Bulow inter-
vclleres i Folketinget om Dr. Muus'
Afskedigelse.

30. Kobenhaons ny Personbane-
gaard mdvies.

December.
1. Tvciutdcmokraterne i Folketin-

get interpellerer Justitsministeren om
Tylvto Tagen.

2. Persien Parlament afviser det
russisle Ultimatum.

4 Den russiske Fvrtrvv rykker ind
i Teheran.

5. Rusland lrceoer Passage gen-

nem Tardanellcrne: Tyrkiet stiller
s>g afvisende.

6. Te kirkelige Love er til 1.
Behandling i Landstinget.

7. Folketinget begynder 1. Beh.
af Tyendeiooen.

10. þÿ ��A�f�t�e�n�p�o�s�t�e�n�"i Kristiania
inodtager det første traadtøse Tele-
gram fra Spitsbergcn. þÿ �A årets
Robelpræmier uddeles.

11. Bornelooskommissioncn slut-
ler sit Arbejde.

12. Kona Georg af England kro-

nes i Delhi til Indiens Keyer. og

Delhi bliver Indiens Hovedstad.
14. Frihedsstokkens Grundsten ned-

lcegges paa ny, og Skottens Gen-

rejsning paabegyndes. þÿ �þÿ ��D�a�n�-
marks naturoidenstabclige Sam-

fund" dannes. þÿ �Forbud mod en
Juletræsfest i Sonderborg.

15. Sagen angaaende Rekrut Kir-
lensgaards Død sluttes uden Til-
tale.

17. Stadslcrge. Etatsraad Hoff
udnceones til Formand for Sund-

hedsstyrelsen fra 1. Februar 1912.
13. Brygger Jacobsen og hans

Sønner tilbyder at overtage Ved-
ligeholdelfen as Frue 5Urtes Spir,
naar det er genrejst. þÿ �Der afslores
et Forræderi, hvorved HemmUighe
der vedrorcnde den tyske Krigs-
havn Wilhelmshafen var solgt til

England.
19. England bcfættcr Solum paa

Grænsen mellem LEgypten og Tri-
polis.

20. Jord- og Betonarbejdernes

Fagforening sprænges og vælger en

syndikalistisk Bestyrelse.
22. Det norske Statsraad giver

Kvinder Adgang kil at tale i Kir-
erne. þÿ �Persien bojer sig for Rus-

lands Ultimatum. þÿ �En Fyrboder
myrdes i Hannegade i Kobenhavn
med 40 Knivstik.

23. Italienerne lider el stort Ne-
derlag ved Koam.

26. Det persiske Parlament luk-
es. þÿ �Kampe mellem Russere og

Persere i Tavris.
27. Juan Shi Kai bemyndiges

til at indkalde cn Nationalforsom
Ung i Kina.

Ravne
' Roter.
þÿ �t;-

R y Riddere.
Murermester Christoffersen og

Guldsmed Jens Sørensen, begge af
Bejle, øg Departementschef Schro
der i Justitsministeriet.

£ , Susanne! þÿ �Bar han al
l i g e o e I ilte Mand i Hu
set?

Fra þÿ ��R�o�s�k�i�l�d�eAvis"' Belcndtgø
relsesspalter citerede vi forleden fol
gcnde :

þÿ ��I�n�g�e�nmaa betro min Kone, Su
sanne Louise Hansen, noget i mit
viaun. Mjn Kone siger, jeg har ingen
Ret, men jeg skal vise, at jeg er
Mand i Huset.

H. Hansen, Fiskehandler.'
Hvad der skete derester mellem Hr.

H. Hansen og Fru Susanne Louise
Hansen, vil til sene Tider forblive cn
Hemmelighed mellem dc tvende. Et
Fingerpeg giver dog maasle følgende
Avertissement, der senere fandtes i
Avisen:

Abonnement

MMdtlfart By

KvarUlMbo""entei Kr. 2JB
M.uiie<,5jt>onncn
UgcJbonnenter . 0,20

Postabonnenter

I Distriktet ,Kr. 2.48

L'den for Distriktet . 2,58
Uaaed»bonnenter

80 øre + Poetpenjje80 Ør'

Annoncer
Atm. Annoncer

1. Oang 10 Øre pr Unie
2. 8
3. Og følg. Gg. 7

Henylsnlner
t Gang 20 øre pr. Linie
2. 16 - - -
3. og inlg. Og. 14 -

Inserater

1 Gang 15 øre pr Linie
2. 12 -
3. og Inlg Og 10 - -
Otlentlige Bekewdtgnreteer
1. Gang 12 Øre pr. Linie
2 10 - -
3. og Inlg Og. 8

nnnnumna«

/vddcttpt V P D KGL PRIVILEGIUM 1857
FYNS ÆLDSTE VENSTREBLAD. - OPRETTET, VED KOU. I-KIV

og

«c M'onruiTCitte MCD brutal Magt. Doer

ov det vældige Fortjeneste, jam b.'nne

Forretning gav, botoO dc Ai illianboder,
der as og til faldt i den sidste Snes

Aar, lun lidet.
John Rockcsetter har sra sin Ung-

dom været en ivrigt troende Baptist
og bar med utrættelig Iver besteget
i dot tiitcligc Liv ; men hvor from
han end var. i Pengesager harte ly S

Fromhed op, og trods alle de mora.ste
Fraier. han forte i Munden, og lom

han ogsaa har indrømmet cn bredt til-
iiK.al! Plads i sine nylig udgivne
Erindringer, tod han aldrig sine Fer-
retninger paavirke as sin Tro. Tel ee

i saa Henicende betegnende, hvad en

mangcaarig Forrctningsvcn as kam har
sagt' þÿ ��R�uyar jeg gjort Forretninger
med John Rockcsetter i 3 1 Aar; men

alligevel er jeg vis paa, al han ille
vilde betænke sig paa al snyde mig for
1 Dollar, hvis han kunde gøre bet paa
tit anstændig Mande."

og det ny Aar og ipocger. om Aaret
virkelig er den gamle Mand, som
man ser paa Billedet, og om Ryt-
aaret er den lille Dreng, som tager
den gamle ved Haandcn og leder
ham bort.

Det gamle og det ny þÿ �Barnet
mærker ilte noget til det! Det er
jo det samme Aar om igen, lun har
Aaret faaet et nyt Tal.



5T!i»krs5liomttilr
i Allaiilttliliiicl.

Deu farende Svends Eventyr.

En 24-erarig Person, der paa
Grund af Vagabondering og Betleri
havde opgjort et lille Mellemværende
med Hjorring Politi, aflagde der
efter þÿ �Juleaften þÿ �en lille Visit
paa Fattiggaarden.

Da Fattiggaardsbestyreren her
kom i Snak med ham, opdagede
han snart, fortcrller þÿ ��V�e�n�d�s�.Did.",
at den Mand, han havde for sig,
var den selvsamme, som i Efleraaret
blev ncrvnt i hele Verdens Presse
paa Grund af et usædvanligt Even-
tyr.

Manden, hvis Ravn er Heinrich
Robert Andreasen, sejlede som So
mand med et Skib over Atlanten, da

han pludselig blev slaaet overbord.
Cm Damperen ikke saa ham, eller om
den ikke kunde redde ham, vides ikke.
I hvert Fald fortsatte den sin Fart,
og der laa den unge Mand alene midt
ude i Atlanterhavet.

Som dygtig Svommer holdt han
sig ovenpaa i nogen Did, men saa
begyndte de vaade Klæder at tynge
ham ned. Han fik saa Benklæderne
krænget af og senere esterhaanden det
meste af Dojet.

Der var stadig ingen Redning at
o>ne. I flere Timer maatte han
svummende kæmpe for Livet, men
han opgav ikke Modet. Desværre de

gyndte andre Fjender nu at angribe
ham, hvad der selvfolgelig yder-
ligere udmattede ham.

Eftersom han var blottet paa
Kroppen, begyndte de talrige Del-
finer og andre Fist. der spillede rundt
om ham, at nappe j hanr. Deres An-
greb faldt ustandselig, og de havde
vel ogsaa sluttelig faaet ham til
Maaltid, hvis ilte en Damper havde
fundet den Ulykkelige og faaet ham
fisket op. efter at han havde tilbragt
5 Timer i Vantet.

3. Juledag forlod den unge Mand
Fattiggaarden og drog videre ud i
den vide Verden. Kampen for Til
værelscn lykkes ilte saa godt for ham
paa Landjorden som paa Vandet.

flqsfefrifieii dcO NljlmW.
-H-

I de franske Provinser og navnlig
i Marseille er det Skik og Brug, at
man Rytaarsnat. naar Klokken jlaar
tolv, kysser alle de Personer, i hvis
Selskab man har tilbragt den sidste
Arten i det gamle Aar. Denne Slik
har nu ogsaa vundet Indpas i Paris
cg erhvervet sig mange Venner og
Veninder, og for at ogsaa de grimme
Damer kan nyde gcdt af den nlmin
delige Kysscfrihed, plejer man at
slulke det eleltrjste Lys i Stuerne, saa
længe Kyssenet staar paa.
I England er det cn gamincl Stik,

at saa længe Misteltenen hænger un
der Lysekronen, har enhver Herre, der
træder ind i Værelset. Ret til et
þÿ ��F�r�e�t�s�l�y�s�"af de tilstedeværende Da
mer, og der findes elskværdige Fami
lier, som lader Misteltenen blive hæn
gende flere Uger ind i det ny Aar
for at glæde deres mandlige Beso
gende.

Russerne og de andre slaviske Fol
leslag, hos hvem iovrigt Kyssene
sidder losere paa Læberne end hos
andre Nationer, gaar Nytaarsdag
særlig grundig til Værts med Om
favnelser og Kys. Selvfolgelig holder
den russiske Koloni i Paris denne

(fiuuiltcfædrc
pil« S&otcbænlien.

m-
Blandt de civile Embedsmænd i

det franske Krigsministerium har der
i de sidste Maaneder hersket en feber
agtig Travlhed. Hidtil har del væ
ret almindeligt, at Embedsmændene
enten paa Grund af deres Tjeneste
aar eller ved særlig Protektion avan
cerede til hojere Poster. Men nu har
Regeringen besluttet for Fremtiden al

gore Besættelsen af de hojere Poster
afhængig af Begavelse, Fortjeneste
og Kundskaber, og naar et saadant
Embede bliver ledigt, maa Aspiran
terne underkaste sig en Eksamen, og
den, der bedst bestaar den. bliver an

taget. Folgen Heras er bleven, at
mange Embedsmænd og Familiefæd-
re atter har begyndt at læse Lektier
og at repetere deres Historie, Geo-
grafi, Fysik og Matematik for at
'orbcrede sig til denne Eksam>n. Men
nu hedder det ogsaa i den ny Be
slemmeste, at alle Embedsmænd, som
har Modenhedsbevis fra en Elemen
tærstole, er fritagne for ten nævnte
Eksamen.

Som en Folge heraf er der man

ge Familiefædre, som aflægger denne
Eksamen for Skolekommissionen, da
den er lettere end Ministeriets Eks-
amen. Men dette medforer ikte sjel-
den Forviklinger indenfor Vedkom
mentes Familieliv. Saaledes for-
tælles der om en Familiefader, der

avde anmeldt sig til Tkoleeksainen,
at han ved denne modtes med sin
17-aarige Son. Denne bestod Eks
amen med Glans, medens Faderen
dumpede.

Det er let at foritaa, hvillen Skade
dette gor paa den faderlige Myn
dighed, thi naar Faderen vil hævde
den overfor Sonncn, risikerer han let
svigende Indvending : þÿ ��D�uskulde
notig spille vigtig, Du ter dumpede
til en Eksamen, som jeg tog med
Elans!"

Kkko fra HlmWiiel!.
lldtraadt af Kirken.

Paa det gamle Aars sidste Dag
skete der i Kirkerne i Brondbyoster
og Brondbyvester en ret opsigtsvæi
lende Begivenhed.

Da Gudstjenesten var endt. traad
te Sognets Præst, Pastor Barfoed,
frem i Kordoren for at give sine
Menigheder en Meddelelse. Den git
ud paa, at han ikke mere kunde være
deres Præst, men agtede ar indgive
Begæring om Afsled og ydermere at
udtræde af Folkekirken, fordi han iile
mere lunte sige. at han levede i den
kristne Tro. Gennem Tvivl og haar-
te indre Kampe var dette Forhold
blevet ham klart, og derfor maatte
han tage Konsekvenserne tcraf.

Meddelelsen gjorde, som man let
forstaar, et stærkt Indtryk paa Me
nighecerne. Ingen anede, at Pastor
Barfocl havde levet i saa danne Sjæ
lekampe. Han er personlig meget af
holdt i sit Sogn.

Fra Vuistn.
Paa Borsen har der i de» senere

Tid hersiet et meget spændt Forhold
mcllein de egentlig noteringsberet
tigede Belscllerer og de ikte note
ringsbercttigete. De noteringsberet
tigede har sogt at holte de andre ude
ogsaa fra Ester Noteringen, som so
regaar i den store Borssal. De sog
te i Dag at fremme dette Formaal
ved at samle sig j et Hjornc af Sa
len for sig selv. Da de ikke noterings
berettigede bemærkede dette, svarede
de med som Protest at forlade Salen
alle som en Mand.

Tv vg Handelsretten.
har i Gaar fejret 50 Aars Dagen for
sin £ prettclse. Om nogen Festligheder
var der ilte Dale. Der slete intet an
det cnd at Justitsministeren, Han

-s-
I Strindbergs Helbredstilstand

indtraadte i Aftes en Forværring,
sandsynligris paa Grund af, at ov
þÿ ��e�nden foregaaende Rat havde været
daarlig. Ogsaa i Rat var Sovnen
urolig med nogen Feber.

grt stDiujrlilif firaltr.
To Rollcdublerirrgcr i Madame

Butterfly.

Nytaarsdag horte man den tredje
Madame Butterfly paa det kgl. Te
atcr, Fru Lily L a m p r e ch t, og
hun var ingenlunde den ringeste.
Hvor Fru Ulrich virkede ved sin sto
re Rutine og Frk. Tenna Frederiksen
ved sin Verdensstemine. der gav Fru
Lamprecht simpelthen Mennesket, den

lille, fine, elskende Iapaneserinde.
hvis Lykke saa hurtig er forbi. Hun
illuderede fuldstændig i Pdre med
den sprode japanske Pnde, og hendes
Spil var overraskende ægte og folt.
Dertil klang Stemmen overoroentlig
smukt, til Tider saa rorende skont,
at hendes Butterfly sang sig lige ind
i Hjertet paa Publikum, der var i
hoj Grao betaget af den indtagende
Sangerinde og ydede hende stærkt og
varmt Bifald.

Hr. Helge Nissen sang Kon
sulens Parti, der oprindelig var til
delt han., men som paa Grund af
hans Sygdom hidtil er blevet sun
get af Hr. Hoeberg. Han spillede clc

gant og troværdigt og sang saa godt
som nogensinde. Men det er jo ikke
en Rolle, der lan gores meget ud af.

)(ridtlili|>i>efne M Dotfcr
styrter i Vandet.

Folkestouc
rammes af cn Flodbølge.

Store Mængder af Kridtklipperne
ved Dover er Ratten til Mandag
styrtet i Vandet.

Larmen ved Nedstyrtningen kunde
hores milevidt omkring. En mægtig
Flodbolge naaede Follestone. hvor de
i Havnen liggende Kulskibe loftcdes
saa hojt, at deres Ankerkæder sprang.

Sinter cg MotrhMW.
(Hu sensationel Retssag

þÿ �þÿ�g �
Forfatteren der tre (Hange har

siddet i Tugthuset,

Som bekendt har den bekendte ty
ske Forfatter Karl May, hvis spæn-
dende Indianer-fortællinger horer til
Tysklands mest populære Ungdoms
læsning og ogsaa er kendt herhjemme,
flere Gange maattet værge sig imod
nærgaaende Beskyldninger fra for
skellig Side. Gang paa Gang er den
Paastand bleven offentlig fremsat, at
May i sin Ungdom har ernæret sig
som Svindler og Roverhovding, og
den nu 70 aarigc Forfatter har al
drig formaaet ganske at srigore sig
for disse graverende Beskyldninger.
I disse Dage er der for en Berli

nerdomstol paabegyndt en Retssag,
anlagt af May mod hans ihærdigste
Forfolger, Generalsekretæren for
Tysklands þÿ ��f�r�i�e�"Fagforeninger,
Redaktor Lcbius. Denne har fremsat
Beskyldningerne i et Brev til en
Hofsangerinde, og Forfatteren for
drer nu Redaltorcn straffet for
lZErefornærmelsc.

Processen begyndte i Lordags, og
Ret aktor Lebius gentog i Retten si
ne Anklager og forsikrede, at de var
sande. I sin Ungdom havde May
flere Gange siddet i Fængsel. En
Gang var han bleven grebet som Hc
stctyv. cn andcn Gang havde han fra
»arret godtroende Folk storre Penge
summer ved at udgive sig for Politi
fuldmægtig, og i længere Tid havde
han ernæret sig som Roverhovding i
sachsiste Erzegebirge. Soldater.
Sportsforeninger og Brandfolk tap
petes om at fange Roveren, men det
lykkedes ikte.

Videre fortalte Lcbius, at May
havde franarret sin frastilte Kone,
som er Spiritist og megct overtroisk,
hele hendes Formue. 42,000 Mark.
Det skete paa den Maade, at May
sendte Konen þÿ ��A�a�n�d�c�b�r�e�v�e�"om, at
hun skulde give ham forskellige Pen
gebelob. En Gang fik hun saaledes
svigende Brev fra sin forlængst as.
dode Bestcsader: þÿ ��E�m�m�a�,giv straks
Din Veninde Klara 30,000 Mart!"

Flli illll liidk Utlilrn.
Dødsdomme

Seks Fanger, der havde deltaget
i Mytteri i et Fængsel i Minsk den
30. Oktober, ved hvilken flere Poli
tifunktionærer blev dræbt, er bleven
domt til Doden ved Hængning.

Truende strejke.

I Borinagc < Belgien) truer

50,000 Kularbejdere med Strejke.
Gravearbejderne forlanger en VEn
dring indfort i den Maade, hvor--
paa Lonningerne udletales, men de
i den Anledning indledede Forhånd
linger er strandede. Arbejderne skulde
i Gaar træffe Afgorelse med Hensyn
til en eventuel Begyndelse af Strej-
ien.

Kaptajn Lir' jflnjt.
De parisiske Blade bragte i Gaar

Meddelelser om Kaptajn Lur' Flugt
fra Fæstningen Glatz.

Han havde i længere Tid modta
get Avispakkcr, cmviklet med Sejl
gain, og dette Sejlgarn gemte han
og lavede deraf cn Rebstige. Endvi
dere sendtes der ham historisk. Bær
ker, i hvis Bind var indlagt Bank
noter og File. Da alt var forberedt,
blev Flugten fastsat ti! den 28. De-
cember, og det blev meddelt Lur, at
et Automobil vild« vente paa ham
paa et nærmere angivet Sted. Han
havde et anstrengende Arbejde at ud
fore, idet han ski lte sprænge to Do
re, gennemfile et Jerngitter og ved

Hjælp af Rebstigen fire sig ned fra
en hoj Mur. Det lykkedes for ham
altsammen, han naactc det ventende

Automobil, og dette forte ham hur
tigt til den oitrigske Grænse.

Flere Blade har aabnet en Ind
samling for at kunne give Lur en Ga
ve til Minde om hans Flugt.

»

Agence Havas meddeler : Fra for
stellige Sider er der bebudet Fest-
ligheder til AL re for Kaptajn Lur.
og flere Blade har paabegyndt Ind
samlinger til ham. I Anledning her
af er vi bemyndiget til at erklære,
at Kaptajn Lur har faaet Lrdrc til
at unddrage sig alle Demcnitrationer,
hvilten Grund disse end maatte have.

FnlDiitirDffif JMvMt.»
Til St. Petersborg Telegrainbu

reau telegraferes fra Tcbris: En i
Gaar nedsat Krigsret dvmtc Agita
toren Sheik Selim, Foreren Ibra
him og fem andre Persere til Doden
paa Grund af Overfaldet paa de rus-
fifle Ti opper. Dommen blev fuldbyr
tet samme Eftermiddag j L vervæ
relsc as cn stor Menneskemængde.

(n halV Billion
nnder Sengen

Cfl dode af Sult.

I Taltewitz red Dresden dode for
tort Tid siden en gammel forhenvæ
rende Rettor og hans Datter. De
havde i mange Aar levet i den stor
ste Fattigdom og Elendighed. De
spiste næsten ilte, og Byens Skatte
væsen havde for længe siden holdt

Bombeattentat.
I Istip er en Gendarmeribygning

bleven odclagt ved Dynamitattentat.
Paa Grund af de gentagne Dyna
mitattentater hersker der stor Lp
hitselse i Istip og Omegn.

FMelandet.
þÿ�I�r �(|

Dødsfald
Mandag Eftermiddag er Pro

fessor, Dr. med. A. Gronbech i Ko-

benhavn dod, 54 Aar gi.

Undveget Arrestant
En aaug Polak Stanislaus Sa

bausky, der blev anholdt i København
for nogen Tid siden sigtet for Tyverier,
er undveget fra Arresten i Hillerød.
Han var iført Fangedragt.

Brand som Folge as Nytaars
skydning.

RytaarSaften nedbrændte HanS Han«
fens Gaa d i Ulstrup, ved Slagelse,
som Føige af RytaarSskydning. En an-
tændt þÿ ��K�i�n�e�s�e�r�"havde raml Taget og
foraarsagcde Ilden. Det lykkedes at
redde Kreaturerne og cn Del af Ind
boet, hvilket for cn stor Del skyldtes
Sukkerfabrikkens Arbejdere, som med
stor Iver deltog i Redningsarbejdet.

.Kursus i Samfundslære.
Paa Initiativ af Esbjergtredsens

Penstreorganisation afholdes i denne

Uge et seks Dages Kursus i Sam
fundslære i Esbjerg. Kursus'ct har
ca. 100 Deltagere.

Druknet.
Fisker Ole Jensen fra Onsevig er

Mandag Eftermiddag druknet i
Paalse Bugt. Han var ude for at fiste
Sten. Han har lastet Prammen for
haardt, saa den sank paa 6 Al. Vand.
Den druknede var ca. 40 Aar garn
mel og efterlader sig Ente og 2 Born.

Forsvunden.
En 20 aarig Fuldmægtig Ejnar

Andersen hos Skibsmægler Rasmus
sen, Nakskov, har været forsvunden
siden Fredag Rat. Han havde fulgt
en ung Dame hjem fra Bak og me
nes paa Tilbagevejen at være fakd't
i Havnen og druknet. Andersen var

hjemmehorende i Esbjerg. Efterfog
ningerne har hit tik været forgæves.

Røveri
Gartner Elemmenfen i Randers

blev Lordag Aften, da han var paa
Bcj til sit Hjem, overfaldet af fire
Personer, der frarovede ham cirka
150 Kr. Sagen blev meldl til Poli
tiet, der nu har anholdt alle Bolds
mændene, der er Brodre. Hovcdman
den, Somand Alir. Frandsen, an

holdtes i Aalborg. De fleste af Pen
gene er brugt.

Hoj Bode fvr et ovcrtraadt
Asspærringsforbud

Gtr. Jens Elristensen, Haugbyrd
ved Ringsted, hvi- Besætning staar
under Tilsyn sor Mund- og Klov
syge. havde forleden tillaldl e» Mand
til at tilse cn syg Ko, idet han forila-
rede, at Afspærringen var hævet.
Bet Retten i Ringsted har han nu
herfor inaatlet betale en Bode paa
100 Kr.

Solgte Herregaarde.
Hovedgaarden þÿ ��T�i�r�s�b�æ�i�"er as

Grevinde Schacts Dodsbo afhændet
til Kammerjunker, Premierløjtnant
Frode Neergaard. Kodenhavn. Til
Tirsbæi horer 350 Tdr. Land Siov
og 350 Tdr. Land Ager og Eng.
Ovenagelsen slcr sirats.

(Hu Stranding ved Skagen.
Skonnerten þÿ ��K�a�r�o�l�i�n�e�"�,Kaptajn

Rasmussen af Holbæk, paa Rejse fra
Boness i Slotland lil Hjemstedet med

Kul, er Mandag Aften strandet paa
Spirbatkcn soin Folge af meget stært
Taage. Slibct, del er 43 Aar gam
niclt. er drevet ind paa den yderste
Revle og bliver sandsynligvis Brag.
Mandskabet, 0 Mand, er reddet as
Hosens Redningsmandstab.

Te famv. danske Tjenestepiger
afholdt Mandag Repræsentant

mode i Kobenhavn. Til Medlem
iner af Hovedbestyrelsen valgtes Ma
Stephansen, Aalborg, Elisabeth Ien
sen, Horsens, Frida Langwagcn, Ka
ren Dietzel og Marie Ehristensen,
Kobenhavn, samt Marie Jacobsen,
Aalborg. Bestyrelsen konstituerede sig
med Marie Stephansen som For

Rødspættcfrskeri mellem -Klit-
terne

Et mærkeligt Fiskeri foregaar i
disse Dage oppe mellem Klitterne ved

Tangen mellem Risum Fjord og Ve
sterhavet. Under Stormfloden har
Havet lastet en Mængde Rodspætter
op i Gravene mellem Klitterne. Fi-
skerne drager nu deres Vod paa Land
og fisker der Rodspætter, som vejer
op tik to Pund Stykket.

Død paa sin Diamantbryllups-
dag.

En Veteran fra Treaarskrjgcn, Pe
ter Sehacksen i Loldrup, fejrede i
Fredags Diamantbryllup. Medens
Musiken om Formiddagen spillede
udenfor de Gamles Hjem, afgik Di-
amantbruden ved Doden.

En fuld Arbejdsmand i Kirken.
En fuld Arbejdsmand, der i Man-

dags Aftes overværede Gudstjene
sten i St. Knuds Kirke i Ldense, af-
brod uafbrudt Provstens Prædiken
med Hor og andre Bifakdsbemærk-
ger.
I Gaar fik han en forsvarlig Bode

for sin upassende Optræden i Kirten.

Hundcjagt paa Vestre Kirke-
gaard.

I den senere Tid har forskellige
Besøgende paa Vestre Kirkegaard i
Kobenhavn lagt Mærke til en stor
Hund, der uafbrudt færdedes der -de,
og som absolut ikke tillod, at nogen
tom den nær. Man gættede paa, at

Hunden sorgede over sin afdøde
Herre, og da den kom tii at se mere

og mere elendig ud. tog Foreningen
tik Dyrenes Beskyttelse sig af Sagen.

Bed Hjælp af Falcks Rednings-
korps arrangerede man i Onsdags
cn formelig Klapjagt: men det var
til ingen Nytte. Hunden viste sig
ikke. Man vil senere gentage Jagten,
for at Kirkegaarden kan blive befriet
fer den mystiske Gæst.

(Hn slem Trætte.
En Gaardmand fra Bonnerup ved

Grenaa kom is. þÿ ��G�r�e�n�a�aAvis" for
leden korende til Skolen med et Læs
Kuk til Læreren. Denne forlangte
Kullene leveret i sit Kulrum, medens
Gaardmanden, der rar noget beru
set, vilde læsse dem af i Gaarden.
Derved opstod der et Skænderi,
hvorunder Læreren skak have sagt
til Gaardmanden, at denne, der bl.
a. er Medlem af Sogneraadet, ikke
var værdig tik at beklæde offentlige
Tillidshverv. Gaardmanden blev
vred og langede Læreren en Lus-
sing. Men ikke nok hermed. Etter
at han havde været hjemme med
sin Befororing, tvin han tildage og
overfaldt Læreren, der fik el þÿ ��b�l�a�a�t
Oje" og Næsen slaaet til Blods.

Gaardmanden har senere gjort
Læreren en uforbeholden Undskyld-
ning og tilbudt at betale ham en
Erstatning ai 100 Kr. for Svie og
Smerte samt 100 Kr. i Bode til

Hjælpelassen. Men Læreren var ikke

tilfreds dermed og har meldt Sagen
til Politiet.

(Ht Pæddemaal om en .Ko
Paa en Bondegaard paa Skander-

borgcgnen forefaldt en Skiftedag for
et Par Aar siden en ikte yclt ven

skabelig Samtale mellem Gaard man
ten og ban 5 Fodermester, der stulde
rejse. Gaardmanden paastod, at Fo
dcrinestereu ikte kunde have den

samme Plads i et hell Aar. Del
maatte gælde en af Ians bedste
Kocr, sagde han.

Fodermesteren tog mod Væode
maalet, rejste til en anden Kommu
ne vg tjente Anret ud hos den samme
Mand.

Da han med cn Anbefaling i
Lommen lom tilbage til sin tidligere
Husbond og gjorde Krav paa Koen.
vilde Gaardmanden forst slaa det

hele hen i S pog og siden paastaa, al

han havde ment e» Lcgetojslo
Men Karlen git til Retten, og

denne gav barn Medhold. Han har
vundet en af Gaardcns bedste Kocr,
der imidlertid er bleven omsat til
kontante Penge: 300 Kr. med Rente

fra 1. November 1910.

(Hn ()a»g Landets største
(Lykleforretiiing, »u fallit.

Fabrikant Friberg i Silkeborg bar

standset sine Betalinger.
Forretningen paadcgyndtcs for cn

Husk
st forny Abonnementet

paa nærv. Blad

snarest muligt.

Den ?. Januar.

Personalia.
Bogense ny Toldforvalter, E. il. Zergen-

sen blev i Gaar indfat i sit Embede ai Lver«

toldinspektyr Weibell.
«

Solvbryllup 'ejre? Zyndag den 7. ds. af

Pasior Petersen oz hustru, Tommerup.
» » «

Vejret.
Forelobig Vinde omlrinz Vesi med milbt

upaalideligt Vejr

>
flfra i Viften vil nærvænndc Bl-d

hcer Aften blive sendt til Rojle, Ku-

strup, Asperup og Brenderup Stativ
ner med Togel Kl. 7,20 fra Middel-
fart Station. Vore Holdere der vil

saaledes ved at hente deres Avis paa

Stationen fremtidig kunne faa den

samme Aften som den udkommer.

Bore Højskoler.
I Gaar Eftermiddag Kl. 2 aak-

nedes i Fvcns Forsamlingshus i Ldcirc
et stærkt besøgt Møde af Medlemmer
ai Højskolernes og Landbrugsskolernes
Forening fvr . l drøne Spøcgsmaalct
vm cn Udvidelse af Højskolernes Vnk-
somhrd, ramt Planen om cn Højskole
i Sorø.

Til Stede var bl. a. ester særlig
Jndoydclse Konseilspræsidenten, Kul«

tuSa.inistercn, Kontorchef Aagesen, Fru
Ingeborg Appel, Askov, Folketings-
mand, Dr. Moltesen og Undervis-
nmgSinspektør Dr. Rønning.

Foreningens Formand, Højskolefor-
stander Alfr. Povlsen, Ryslinge, ind-
ledede, hvorcflcr Valgmenighedspræst
Biuekcr i cn længere Tale indtræn-

gcndc anbefalede at søge Grundtvigs
Plan om Skoten i Ser? oi'.ket'ggjort.

Derpaa holdtes Pause, bnoiciter

Diskussionen begyndte.
I bet fortsatte Møde motiverede

Forstander Povlsen, RnStingc, Besty-
relsens Standpunkt mod Skolen i
Sorø.

Efter cn lang Diskussion »cdtoe?
med stort Flertal følgende af Besiy«
rctscn forcslaacdc Resolution:

þÿ ��F�o�r�s�a�m�l�i�n�g�e�nudtaler jtnjle«
ligyedcn af, at der ved sorc-
llaacnde Revision af Loven om

Højskoler og Landbrugsskoler as
3. Maj 1902 (eller paa den

aarligc Ftnanslov) maa blive stil«
let Midler ttl Raadighcd, hror
ved Askov Højskole l Henhold lil
de :ra Skolen S Side tidligere
fremkomne Forslag og »ernæ-
rende Modes Tilkendegivelser bli-
ver sat i Stand li: al fo. øge sit
Lærerpersonale og foretage de

hc« af flydende 2E.ed.iugcr i Sko
leuS Anlæg og Drisi".

Ester yderligere Diskussion fru la

stedes folgcude af Pastor Bruckcr stil-
lede Resolution:

þÿ ��F�o�r�s�a�m�l�i�n�g�e�nudtaler sin Til-
stutning til Arbejdet for nu at

faa virkeliggjort Grundtvigs Tanke
om Højflolcn i Sorø".

«»'S(» RytaarSblvnrftcr
solgtes i Aar i Fredet icia. I Fjor

var Salget 9000.

Enkeltheder om Udaaden, og disse
fortæller om en lige saa uhyggelig
som fantasifuld Forbrydelse. Det var
en af Graverne, der om Morgenen
tidlig opdagede, at Glasdoren ind til
Kapellet var stærkt molesteret. Man
aabnede D o ren og saa, hvorledes den

store, tunge Gravplade var hcrvet.
I det indre af Gravrummet kunde
man se, at Kisten var aabnet og rnl
let ud af sit Leje. Da man fik Pln-
den helt fjernet, slog en stærl, kvæ
lende Rog ud fra Hvælvingerne, og
i nceste Ojedlik slog hoje Flammer til

Vejrs. Ak Indtrængen var simpelt
hen umulig. Brandvæsnet og Red
ningstorps dlev allarmeret. og efter
at Ilden var slukket og den daarligo
Luft pumpet ud. viste der sig et gru
fuldt 2nn: Liget af den skanne As
dode var bleven emballeret i Vat og
stukket i Brand. Man havde blottet
Liget for alle Klæder og rovet Sin »I
kerne. Men det kostbare Kollier sand
tes endnu i Behold.

Hvorfor?
Roverne er aabenbart blevne over-

raslede as den kvælende Luft og
har maattet fortrcrkke.

Imidlertid har man i Nærheden
af Gravstedet fundet nogle Blodspor,
som tyder paa, at Roverne har fort
en blodig Kamp om Byttet.

Man har endnu ikke fundet no

get, der kan lede til Paagribelsen.
Men Pariserne er geraadet i Op
hitselse.

nationale Skik i Akt«. og det er ikke
til at undres over, at foretagsomme
Nytaarsdag stormer fra den ene rus

siske Familie til den anden for at kysse
Husets unge, smukke Dotre. Da som
bekendt de ortodokse Russere sejrer
deres egen Rytaarsfest 13 Dage se
nere end vi, er der desuden Lejlig
hed til endnu en Gang at gaa paa
Kysse Dourne. Der lever i Paris en

underskon russisk Grevinde, i hvis
Saloner det paa de to Rytaarsdage
gaar til som i et Dueslag. Der kan

komme lige saa mange Herrer, der vil
Grevinden lader sig samvittig

hedsfuldt kysse as dem allesammen og

tager det ikke saa »oje, om end en el

ler anden af Herrerne þÿ ��s�n�y�d�e�r�"og

skaffer sig et Par Ekstralys. I den

senere Did har den Overtro v.indet

Udbredelse i Paris, at hvis man

Nytaarsdag kysser en Officer, har
man Lykke og Held med sig hele Aa
ret igennem. Der aabner sig herved
et prægtigt Perspektiv for de unge

Lojtnanter . . . og for de gamle Ge-
neraler ogsaa.

delsbankens Direktion (Retten reside-
rer jo i Bankens Ejendom) og en

Del Sagforerc indfandt sig i Retten

paa Lylonslningsvisit. Retsformand
Koch tog imod paa Rettens Vegne.

Strindbergs Befindende.

Klara var Mays Privatsekretær,
som l>an senere giftede sig med.

Lebius hævdede endvidere, at alle
Mays Fortællinger om, at de even«
tyrlige Siildringer i hans Indianer-
romaner er selvoplevede, er aldeles
»sande. Lige til Aar 1900 har May
aldrig sat sine Ben udenfor Sachsen.
Mays Villa er prydet med blod-
plettede Slalpr. som skal stamme
fra hans Kampe med Indi'
anerne, og han plejer at vise sine
beundrende Gæster et Gevær, soni
han paastaar at have skudt flere Rod
huder med. Alt dette er Logn og
Humbug, paajtod Lebius. Ligesaa er
det Usandhed, naar May fortæller,
at han taler en Mængde fremmede
Sprog, deriblandt Arabisk, Kinesisk
og flere Indianerdjalekter. Han kan
i Virkeligheden ikke andet end sit Mv
dersmaal.

Skælvende af Ophidselse proteslc
rede den gamle Digter med det lange
graa Haar mod Lebius' Beskyldnin
ger. Han overrakte Dommeren et Ka
talog over sit Bibliotek for at bevise,
at han har studeret fremmede Sprog
grundigt. Overfor de graverende Be
skyldninger mod hans A5re haroe han
bare en afvisende Haandbevægelsc.
Men alt, hvad der lan krænke hans
Forfatterry, viste han sig meget om
findtlig overfor. Paa Dommerens
Sporgsmaal, om han kunde Engelsk,
svarede han skarpt, at han lod sig ilte
eksaminere. Det lykkedes dog Dom-
meren at faa May til at tilstaa, at
han i Tretscrnc tre Gange havde
siddet i Tugthuset.

Processen vil rimeligvis strække sig
over længere Tid.

op med at kræve Skat af dem, da det
var tydeligt, at de intet ejede. Lægen
konstaterede, al de var dode af Sult.
Efter Begravelsen fandt man imidler.
tid i deres usle Kammer under en
Seng tre Eigarkasser, som indeholdt
Værdipapirer til en samlet Værdi af
ca. 300,000 Mark. Der laa ogsaa et
Testamente, hvorj de skænkede Pen
gene til to Dyrcbejlyttclsesforeninger
i Berlin og Brcslau. De har aaben
bart ment, at Dyrene fortjente at
have det bedre end Menneskene.

mand og Marie Christensen som
Næstformand.

Samtlige Repræsentanter udtalte
sig energisk for Ophævelsen as Tr>-
endeloven, og en Resolution i den
Retning vedtoges, ligesom det beslut-
tedes at lade afholde Protestmøder
Landet over mod Indforelien af en

ny Tyendelov.
Folketingsmændene Mads Lar«

sen og Stauning overværede For-
handlingerne.

Ta Cirkusdirektør H. Miehe
i Rold forleden Aften var ude at

lore, var han is. þÿ ��H�o�b�r�oAv." saa
uheldig at vælte med Vognen, og han
blev i Faldet saa stærkt kvæstet, at
han »matte blive liggende i over tre
Kvarter, indtil der kom Folk forbi og
fik ham hjulpet hjem. Han ligger nu
til Sengs og vil rimeligvis faa et
længere Sygeleje.

halv Snes Aal siden som et lille
Reparationsværksted for Cykler, men

gik paa Grund af Hr. Fribergs Han-
delstalent snart over til en gros-Han-
del med Cykler. Da Cykleh andelen
for nogle Aar tilbage var paa sit
hejeste, var Frib«rgs Cylleforretning
þÿ ��K�u�r�e�r�"ubetinget den største i sin
Art her i Danmark. Imidlertid va
rede Cyklehandelens Guldalder ikke

saa længe. Eylleprjserne dalede, og
Landet oversvømmedes ligefrem med

Cykler, hvorfor Friberg chancerede
og med stor Energi kastede sig over

Automobilhandelen. Ogsaafxnne er

drevet op til en betydelig Højde.
Imidlertid har Fribcrg i de sidst«

2 3 Aar lidt store Tab ved For-
bindelser, der er fallerede þÿ �det har
drejet sig em baade 20, 30 og

40,000 Kr. þÿ �. og lette har bevirket,
at han nu har maattet standie sine

Betalinger.
Gæsden salder hovedsagelig paa

udenlandske Kreditorer, men de største
af disse har allerede givet Tilsagn
om Moratorium og Akkord.

Silkeborg Bank menes at lide no

get Tab.


