
Udnoevnclfcr. Under 29. April er 

Stiftamtmand over Ribe Stift og Amt-. 
mand over Ribe Amt J. H.Ahnfeldt, R. 
af Obg. og Dbmd., udnceont til Stift- 
amtmand over Anlborg Stift og Amt- 
wand over Aalborg Amt fra den 1.Juni 
d. A. at regne. 

Under s. D. er Borgmester og Ank- 
tionsdirektvr i standen-z Kammerjunker 
G. B. B. H. v. Stemann, R. af Dbg. 
og Dbmd., udnævnt til Stiftamtmand 
over Ribe Stift og Amtmand over Ribe 
Amt fra den 1. Juni d. A. at regne. 

Under 29 April er Byfoged og By- 
skriver iVatde E. C. L. Drcchjel be- 

skikket til tillige at være Botgmester i 
Varde Købsiad. 

Under s. D. er Hofjægermester J. 
Friis til Lyngbygaatd, R. af Dbg. og 
Dbn1d., Etat-Brand E. Holm til Lerchen- 
feldt, R. af Tbg. og Guardejer P. 
Pedetfen af Oppesundby befkikket til 

Tilsynsmænd ved den Kongelige Vent- 
inær- og Landbohvjskole for et Tidsrum 
af 4 Aar, fka den I. Maj d. A. at 

regne. 
Under s. D. er Sogneprceft for Lster 

Egesborg Menighed i Sjællands Stift, 
A. V. Semler befktkket til Sogneprcest 
for Llstykte Menighed ligeledes i Siest- 
lands Stift. 

CamL theol. F. J. D. Bcck et Ub- 
ncevnt til Sogneprwst for Gjesing og Nor- 
ager Menigheder i Aarhus Stift. 

Ei Rygtc hat verret ude, om at Kong 
Christian var livsfarlig syg, men det 

passer not ilte. Han siges nu at være 

.uden for al Fore. 

Bistop Gptzsche vil overvcete det store 
danske Ungdomsstcevne iHerning i denne 
«Maaned. Han vil bl. a. lede Forhand- 
lingerne den ene Dag. 

Pastor Vilh. Beck stal eftet hvsd vi- 

erfarer, repræsenteie Danmarks K. F. 
U. M. paa Sekretær-Konferencen i Aar, 
sotn afholdes i Juni Manned i Cham- 
defonds i Kanton Neufchatel i Schweiz. 

Krisikitken i Kabenhavn. Den staat 
iude paa Besterbro, den lille, hvide 
Kitte, ude iByens Udkant, der, hvor 
den lange Jstedgade ender. Man kalder 
den ogsaa Ptæstetnes Kirke, fotdi den 

dygges for Penge, givne af Danmarks 
Prcester. 

Nu er Taarnet reift, og iForgaars 
heisses Kranfenz men Kirken er endnu 

omgiven af Stilladser, og Arbejderne er 

travlt bestceftigede overalt. 
Kirken faar 800 Siddepladser, 2 Sa- 

kristie1«, ei Præsteværelse og 2 Ligstuer, 
en mindre og en større. Kirketummet 
er 22k Alen heit, 27 Alen bredt og 40 

Alen langt. 
Pan Ganlen, oven over Jndgangs- 

denen, er anbragt en i Marmor udført 
Engel, der holder et stort Kots foran 
fig. s 

Kirken opføres efter Tegning af 
Arkitekt V. Kock, som iForening med 
Arkitekt Rolf Schrøder ledet Opførel- 
sen. Tømters og Murerarbejdet nd- 
føres af Kornetup Koch og Murermester 
C. Schiøtz. 

Bande Kirkens Sidek og Koret vil 

fremtidig blioe skjult af Beboelfesbyg- 
ningen, og kun Gavlen med Taarnet vil 
dlioe fynlig fra den lige overfor liggende 
Legeplads. 

Bygningsstilen er en Efterligning af 
den norditalienske fra MiddeLalderens 

Begyndelse. 

Ftedetikstitkens Menighedspleje hat 
udgivet Bereining for Aaret 1898. Paa 
forskellig Munde, som Beictningen 
ncermere gøre Rede for, feiger Wenig- 
hedsplejen at hjælpe de trængende, der 
bori selve Sognet eller hat fluttet sig 
nærmere til den Menighed, der samles i 
Frederikskirken. Ved Uddeling af Pen- 
gehjcelp handles der i Samraad med Ko- 
benhaonsUnderstøttelsesforening. Speze- 
afdelingen bestceftiger naonlig celdre en- 

lige Kvinder, som ellers oilde vcere ledige 
—- denne Afdeling paatager sig ogfaa 
Uddeling af aflagte cheder, der maatie 

sendes Menighedsplejen. Der er ind- 
rettet en egen Kszkkenafdeling, hoorfm 
der i 1898 er uddelt 1930 Portioner 
Middagsmad. Endvidere et bl. a. nd- 
delt107 Tdr. Kul, 884 Potter Mælk 
foruden at der er ydet fri Medicin og 
Sygepleje. Sondagsskolen hat været 

besøgt af ca. 150 Børn. Menigheds- 
plejens Aarsregnskab balancerer nied 
2916 Kr. 59 Ore. 

Pastor Büh. Beck er rejst til Karls- 
bad. 

Kittelig Forening for indre Mis- 
sion i Kobeahavn. Aatsbetetningm 
for 1898 indledes med en almindelig« 
Oversigt over Arbejdet af Fokmanden, 
Dr. theol. N. Wolf, der minder om, at. 

»den indre Missions 50 Aars Jubilæum 
i Tyfkland, hvor I·)1«. Wichern blev 
denne kitkelige Bevægelses Ophavs- 
mand, bleo fejret med stor Højtidelighed 
i Wittenbetg den 21. Septemker 1898. 

Det var Revolutionens Rædsler i 1848, 
som manede det kriftne Folk til at se den 

Nodstand, hoori be store solkemasser 
var funkne neb, men ogsaa til at se sin 
Skyld, sine Fotsommeljer over for 
Guds Riges Opgaver og at gore sig det 

klart, at der-sont det er Synden, sont er 

Folkets Fordceroelfe, saa er der ingcn 
anden Lagedom end Evangeliet med al 
dets ftelsende og beoakende Kraft. 
Derfor var det indre Missions fotste 
Grundsætntng: Anlage-r eder hock- 
andre, lige som Kristus hat antaget sig 
eder, til Guds Ære,« og den andeu: 

»Tjener hverandre, enhoer med den 

Naadegaoe, fom han har modtaget, foin 
gode Husholoere over Guds mangfol- 
dige Naade.« Og det var indre Mis- 

sions Mænd klart, at i alt deres Arbeit-es 
maatte Guds Ord vcere dem en Lygtet 
for deres Fod og et Los paa deres Sti. 

Paa disfe Grundsætninger hat den 
indre Mission i Tyskland nu i disse äu 

Aar opfott en Bygning, hooraf der t 

tigt Maul er udstrøcnmet Velsignelsel 
over Folket. Kirken er gaaet ud till 
dem, sont ikke kom til den, og aandeligt T 

l og timeligt ere Mennesker blevne redde- 

de, bevarede, ophjulpne. 
s Vort Fadreland tnnde vel ikke holde 
Jubilaeum for indre Mission i 1898. 

sDen blev søkst begyndt i vort Land 1861, 
li Hovedstaden endogsaa sørst i 1865. 

Men vi have ikke mindre at takke Gud 
sor her iVerden end vore Nadoer mod 

Syd. Tværtimod have vi hart Raster 
sra Wicherns Fædreland, som siger, at 

Luther-s og » kcherns Aandspræg kendess 
suldt saa klatt iden nvrdiske Kirke og 
dens indre Mission som i Thskland; at 

det rene Evangeliums Prædiken her i 

langt højere Grad er blevet Arbejdets 
Bærer end hist. Man har vel sagt, at 

den indre Mission iKøbenhavn lagde 
mere Vind paa ,,Kærlighedsgerninger«, 
end indre Mission hidtil hat gjort det 

hos os. Dersotn man tager Ordet 

,,Kcerlighedsgerninger« i sncevrere For- 
stand, enstydigi med Omsorg for sattige 
og syge, er denne Bestyldning ganske 

iusand Den indre Mission København 
ihar den Dag iDag kun de samme Virt- 

lsomheder i Gang svm i denei sørste Aar 
i Blædels og Frimodts Tid: Bymissivn, 
Moder sor unge, sor serlige Klasser, 
Magdalenehjem vg Bogsalg. Men der 
er sket det Fremskridt her inde i Aarenes 

Lob, at Menigheden i et Aar for Aar 
voksende Omsang har gjort de sorskel- 
lige Opgaver til sine. Bestyrelsen hat 
dersor haft et tilsvarende glædeligt Ar- 

besde med at lede de forskellige Grene as 
Virksomhed til at blive selvstændige 
Virksomheder, san at den ene Bestyrelse 
nu er blevet til mange Bestyrelser. 
Samtidig hetmed er der gaaet et Ar- 

bejde, svm vi haabe skal Udvikles i al- 

tid rigere Maul, gaaende nd paa arbejde 
samtnen med de enkelte Sognemenighe- 
der, sorberedende og stottende Segm- 
missionen. Det hcenger samtnen her- 

smed, at Antallet as teolcgiske Randidnter 
vg Lcegpraedikanter i indre Missions 

»Tjeneste er vokset glcedeligtz thi Ersat- 
ingen har vist os, at det er en Zinsbe- 

Ibetingelse for disse Virksomheder i indre 
Mission-Z Tjeneste, at de have bestemte as- 
grcensede Arbejdskredse. At Antallet as 
Lcegprædikanter er svrholdsvis mindre 
end paa Landet, er en naturlig Følge as 
de vanskeligere Arbejdsvilkaar i den store 
Stad, der stiller langt starre Krav til 

Arbejdernes aandelige og sysiske Arbede- 
kkast. Selv om dette Arbejde for-haa- 
bentlig endnu har en rigere Fremtid sor 
sig, er det dog et glædeligt Tegn paa 
dets Vcekst, at vi have svlt det svkn en 

Nødoendighed at ansaette en »Sekreteer« 
med denne scerlige Opgave at lede By- 
missivnen i sncevrere Forstand. Og ud 
sra det under Steins Ledelse vpsprte 
Beihesda udgaar der saaledes en indre 

Missions Vittsvmhed i Hovedstaden, 
som vel endnu er i Vcekst vg har Bettv- 
gelser sor at blive til rig Velsignelse sor 
Folkekirken i de kommende Tider, om 

den vil blive det Spor tro, i hviltet 
lHerren har sprt den ind. 

Aarets vigtigste Begivenhed var 

Setketærskistet, idet den midlertidige 
Sekretcer, Pastor Chr. Gad, i Septem- 
ber afløstes as den ny Schelm-, Sognes 
præst Henrik Hoffmeyer iLangaa-Oren- 
drup. Vi sende Pastvr Gad en oprig- 
tig Tat svr hans nidkaere og gode Arbejde 
i de Maaneder, i hvilke han røgtede 
Gerningen samtidig med sin Præsteger- 
umg. 

Der hat været fort Fothandlinger 
med Venner i Svetige om Anfættelse as 
en svenst Missionspræsi for de ca. 15,- 
000 Soenfkete, jom sindes i Kjøben- 
havn. Denne Forhandling hat dog 
ikke endnu fort til noget positivt Re- 
sultat. 

J Bestyrelsens Sammenfcelxxing er 

der sket den Fkrandring, at de to ledige 
Pladser ete blevnc befatte med Orlogs- 
kaptajn J. A. Vohs:, li» og Buntbi- 
rekxor V. Wilh, Magdalenehjemmets 
Kasserer. Ved Aarets Stuming beftod 
Beflyrelsen fanledes af folgende Med- 
leminer: 

Sognepkæst,1)1s.11-oit-. R. Volf, For- 
mcmd; Oberst Chr. Keyper, Vicefor- 
mond; Ooerretssagforer N. G. My- 
gind, Kasseker; Fuldmægtig C. Ban- 
ge1«t; Paftor, Lic. du«-U. H. M. Fenger; 
Generalkonsul Joh. Hausen; Dr. med. 
P. D. Koch; Paftok P. M· Latsen; 
Professor, Dr. theo. P. Madsen; 
Stiftsproost, kgl. Konfeåsionarius J. 
Paulliz Holmens Provst G. Schem- 
lernz Sognepræft J· Sleen; Ums-nei- 
inspektor R. W· Winkel; Bankdirektør 
V. With; Kaptajn i Flauden J. A- 
Vohlj. 

Bethesbas Lokaler have idet gamle 
Aar været benyttede omtrent i lignende 
Omfang sont i det foregaaende Aar, 
ialt 1270 Gange. 

Festsalen benyltes stadig til Sondags- 
gudstjenestet for St. Andreas Sogn; 
desuden hat der vætet afholdt kirkelige 
og sociale Fotedrag samt Bibellces- 

ninget. De mindre Sale hat det, som 
fædvanlig, ogfaa været stor Anvendelse 
cl fJ Aarets Lob et der optettet en ny 
Sondagsskole i St. Jakobs Sogns 3. 

Afdeling. Der var faaledes ved Aatets 

Slutning 14 Afdelinget under Jndte 
Mission og 14 i Tilslutning. 

En Pige- og to Dtengebibelklasset 
ere i Aatets Lob gaaede ind; detimod er 

der optetiet en ny Pigebibelklasse, saa 
der nu i alt findes een Bibelklasfe for 
Dtenge og fein fot Piget under J. M. 

samt een fot Dtenge og seks fot Piget i 

Vibellcesning. 
Det samlede Antal Atbejdete i Son- 

dagsskolen var 571 mod 552 fortige 
Aar. 

Det genneinsnitlige Antal af ind- 
skrevne Born hat vcetet 7717, detaf 
medte 5717. J Bibelklassetne vare 

ialt 358 indsktevne, 265 mødte. 
Antallet af de mødte Born hat XII-.- 

noget ftøtre end fotrige Aar, men ort- 
imod hat der vætet en lille Tilbage- 
gang i Antallet af indsttevne. 

Det kan tilføjes, at Cand. theol. 

Aasttup hat begyndt en Børnegudstje- 
neste i Sundby paa Amager med Under- 

støttelse af Udvalget. 
J Aarets Løb et Pastot E. With ind- 

ttaadt i Pastot Soreusens Sted i Reck- 
ken af de Ptcestet, fom lede de fielles 
Fortlaringsmøden 

Med Hensyn til Arbejdets Fordeläng 
inden for Udvalget et det at bemerke, 
at Pastot Chr. Gad ved Aarets Begyn- 
delse af Mangel paa Tid frasagde sig 
Tiljynsarbejdet med Lasterktaeftetne, 
hvilket deteftet ovettoges af caud. 

theol« F. Totm. 

Udvalgets Aarstegnskab viset en Ind- 
tægt af 2059 Kr» deti medtegnetKasse: 
beholdning af 612 Kr. og en Udgift af 
1618 Kr 

It. F. U. M.s Sektetcet, Cnn(1.» 
the-J Oif Jiicakd, skkivek om krisieligl 
Fotening fot unge Mænd, hvis Bitt-J 
soinhed et gaaet godt ftemad. 

K. F. U. P., for hvilken Missioncer 
chet et Fotmand, og som for 10 Aar 
siden begyndte med et Medlemsantal af 
14, tcellet nu onittent lige saa mange 
Hundtedet. 

De unge Piger, soin komme fta 
Landet ind til Hovedftaden, have Fore- 
ningen paa fotskellig Maade føgt at 

faa fat paa. J ovrigt arbejdet 
den ved bl. a· at besøge syge paa Ho- 
spitaletne og i Hjemmene. Der et end- 
videte fkaffet Pladset til en Mastigde 
Piger, og mange af dem blive aatvis i 
disfe Pladset. 

Hovedfoteningen et den celdfte og 
støiste af de otte Afdelinget, som høtet 
under K-. F. U. P. i Københavm Hvet 
Tirsdag Aften samles ca. 400 Medlems 
met og GEftet i Salen D. i Bethesda. 
For øvtigt et Foteningens Hjem i Ven- 

dersgade Lö, Stuen, men saavel dette 

som Foreningens sels andre forskellige 
Hjem et for fmaa, og den atbejdet der- 

fot hen til at faa sin egen Bygning. 
J Hovedfoteningens anden Afdeling 

hat der hvet Onsdag Aften veetet sam- 
let unge Piger i Aldeten fta 14——17 
Aar. 

En Kredsfotening, det tcellet 140 

Mehlemmet, bestaar af Medlemmer 
inden for Foteningens otte Afdelingetx 

og er indmeldt i »Bei danske Missionss 
selffab«. 

Om Midnatsmissionen giver For- 
manden, Gtev A. Moltke, Beketning. 

Magdalenehjemmet. Hovedhjemmet 
,,Ebenezet« hat vætet besagt af 48 unge 
Piget i Aldeten fta 14 til 25 Aar; 231 

Piger var paa Hjemmet ved Aatets 
Slutning· 

Paa Optagelseshjemmet »Zoat« hat 
der vceret 50 Piget i Aldeten fta 14—— 

25 Aar; af bisse ete 14 ovetflyttede til 
Ebeneier. 

Der hat i Aatets Lob vætet givet 
llndetvisning ienkelte Skolefag for de 
unge Piget paa ,,Zoar« og for den yng- 
sie Afdeling paa »Cbene;er«. 

Haandgetningshjemmet ,,Pella«, der 
ydet Hjem for Kvindet fra 25 Aat og 
detovet, hat i Aarets Lob atbejdet med 
28 Koindet iAldeten fta 25 til 40 Aar; 
af disse fandtes 13 paa Hjemmet ved 
Aatets Udgang. 

Kvindemissionen hat i Aarets Lob 
virket i København og dens næte Omegn 
paa samme Maade som tidligere. De unge 
Piget ete blevne opsogte i Hjemmene 
og paa Fødselsstiftelsens Plejestiftelfe, 
lige som det et holdt Andagt hvet llge 
paa Kommunehofpitalets og Amtssyge- 
husfets 4. Afdeling. Ligeledes ete de af 
Politiet unholdle Piget blevne besogte 
en Gang ugentlig i Fængsletne paa 

Kristianshavn og Nytotv samt i notdte 
Bitks Attesthu3. 

Bymissionens lebende lldvalg, ,,Mis- 
sionsudvalget«, bestod oed Aatets Ub- 
af Fotmanden, Dr. theol· Volf, Pastot 
Lic. theol. Fenget, Paitot P. M· 
Latson, Prof., Dr. theol. P. Mabsen, 
Amtsvejintpektot Winkel, Kaptajn Vöhtz 
og Sektetceten, Pastot H. Hoff-nehm 

J Bymissionens Tjenefte atbejdede 
oed Aatets Udgang-13 lonnede og 2 

ulønnede Atbejdete. 
Sektetæten hat hvet Løtbag Aften 

holdt kitkehiptotiste og pastotale Foredtag 
fot Missioncetetne samt hvet Mandag 
Aften samlet dem til Bon, Bibelfamtale 
og Fothandling om Gerningen. 

Bogsalget ved Kolpottage hat belohet 
sig til 1800 Kr. Der hat vaetet lagt 
wegen Vcegt paa Husbesøgene, lige scm 
det hat vaetet afholdt ovet 5000 Mis- 

sionsmødet. 
Dernæst hat det vcetet holdt Moder 

for særlige Klasser, nemlig for Fabriks- 
piget, Handelskonet. 

Sondagåbladet, det vedblivende hat 
Dætet dirigetet af Fik. N. Hagen, et 

blevet ttykt i et ugentligt Oplag af 
7750 Elsemplatet, som dels ete benyt- 
tede til Udbeling af Missioneng egne 
Arbejdete, bels ete folgte til Uodeling. 

Boghandelens Omscetning hat i Aa- 
rets Lob vceret 61,356 Kr- 

Driftstegnfkabet balanceter med 31,- 
011 Kr. Aktivet, og Passivet balancetet 
med 343,12I2 Kr. 

Det danfke Missionsielstab. Eiter 
hvad vi etfatet, skal L. P. Larer vedi 
blivende væte Missionsselskabets Kas- 

setet i Madras, uagtet han som bekendt 
et tiaadt ud af Selskabets Tjeneste, 
hoilket tydet paa et godt Tillidsfothold. 

Pqstok Løgstkup, det danske Blick-sinns- 
selstabs Sektetcet, et hjemkommet efter 
at have veltagel i det kitkelige Missions- 
selskabs 100 aatige Jubilceum iLotidonk 

Kitkclig Forkning for indte Mis- 
sion i·stobenhavn. Ved Dr. Volks 
Fotflyttelse til Storehedinge blev For- 
mandposten i den kobenhavnske indte 
Mission ledig. Ved det nye Valg sam- 
ledes alle Stemmet i fuld og skøn Ewig- 
hed om Ptofesfot, Dr. theol P. Mad- 
sen. 

Det et et Valg, som hat vakt udelt 

Tilftedshed. Prof. Mader hat i lam- 
gete Tid haft Scede i det snævtete Ub- 
valg for Bymission og deti arbejdet 
meget enetgisk, saa at han et en Mand, 
der et inde i det ptaktiske Atbejde· 

Dethog hat Professor Madsen stet- 
egne Naadegaoet for denne stcetkt teprce- 
sentative Stilling: En Mand, sont man 

altid yet-, hvor man har, en Mand, der 
kan dele ud af et tigt Fottaad af nan- 

delige Erfaringet i Herrens Stole. 

En livsktaftig Familie. Som Ets- 
empel paa, at der endnu findes Leo-- 
ninget af den gamle notdiste Hcltektaftl fortællet ,,Silkeb· Av. «, at afdøde 
Gaardejet Jens Latsen og Hufth 
Maten Jensdattet af Nottesnede hatl 
haft 10 Bom, hvotaf ingen er dode for 
80-Aats Alderen. Alle disse Søstende 
hat oaetet gifte og haft mange Born, en 

enkelt endog 18. 

K· F U- M« iHotiekls hat i lang 
Tid haft caud. theol. Biering til Se- 
ktetæt. 

Nu et han antaget som Reiseptæst for 
K, F. U. M. Han deltaget for Tiden 
i Sektetarkutkuius’et i Berlin. 

Jntekesfant Fund. J Volk-Um 
Kitte, et Par Mkl syd for Randers, 
findes flere siore Gravstene, Minder om 

Eiere af Klausholm Gods og disses 
«Slæötninge. To af disse Stene sotn ere 

.nedlagte af Herluf Trolle, den ene fore 
zstillende Magens Gjo med sine tvende 
Gastruer og den anden Magens Gjøs 
Søn Magnns, er i disse Dage paa 

»Statuts Foranledning optagne og ind- 
murede i Væggen, for at Figukerne vg« 

JJndskriften kkke skulde udslides. 
Samtidig er der i Folge »Jyap.« af 

iAckttekt Uldahl soretaget Undersogelser 
i de under Stenene værende Gravkatnre. 
Under den Sten, sotn forestiller Mo- 
gens Gjø, har man funbet et over tre 

Alen langt Skelet, som jo uden Tvivl 
maa vcere de jordifke Levninger af benne 
bekendte hovedrige Adelsmand og Rigs- 
hovmefter. Stelettet var velbevaret, 
scerlig Tænderne. Socn Kuriofum kan 
bemerkeT at Magens Gjø havde en 

Tand mere end no1malt. 

J en af de andre Hvælvinger fandt 
man et ganske nydelig fokarbejdet, vel 
bevaret forgyldt Krucifir og en forgyldt 
Kobberplade kned Jndskriftem »Der 
ligger salig Geiele Brøfke, død 's. Fe- 
bruar 1573«. Dis-se sidste Ting bliver 

formodentlig indfendte til Nationaltnm 
feel- 

Randers thaad hat vedtaget med 
14 Stemmer mod 4 at opsore en ny 
Borgekskole og at udvide Undervisning- 
en ved Jndførelse af Borgerskoleeks- 
amen. 

Dødsfuld. Postmester i Skander- 

borg, Kammerasfesfor R. Hausen, et 

afgaaet ved Døden i en Alder af 80 Aar. 
Afdøde var dekoreket med Dannebtogs- 

jordenens Ridderkoks og Medaillen for 

Hdtulnedes Redning. 
— En af Roskilde Bys fiørre Hand- 

lende, Grosserer, Bankdirektør E. Hel-» 
lesen er efter lcengere Tids Sygdotn af-» 
gaaet ved Døden, 58 Aar gl. 

— Etatsraadinde Kruuse, f. From, 
Eierinde af Hovedgaatden Nordstov, er 

afgaaet ved Døden. 84 Aar gammel. 
-— Pastor emer N. L. Fejlberg, 

København er afgaaet ved Døden 92 

Aar gl. ; 
— Postmesier L. Mottensen i Skibbyi 

(Horns Herred) er pludfelig afgaaet vedi 
Dødem 

Ulytkestilfcelde paa Harhoøtebanea 
Ei Grustog et for en Tid siden løbet af 
Spotet paa den under Anlceg verende 
Bane fra Lemvig til Thyborøn. Ved 

Uheldet blev tre Akbejdeke lvtestede, deraf i 

de to haatdt, idet den ene sik begge Ben! 
overkøtt, den anden Hovedet stcerth 
kocestet. Disse to tilskadekomne førtesw til Lemvig Sygehus, hoor Byenä tre. 

Læger straks tom til Stede for at be- 

handle dem. Der siges at væreFare 
for den ene Arbejders Liv. 

Atbejdstoget var paa Hjemvejen, da 

Ulykken stete; 2 Lokomotiver kørte uden 

Vogne, 1 Lokomotio stubbede med jcevn 
Fatt 8 flade Staisbanevogne, paa 
hvilke henved 40 Arbejdere havde Pladå, 
siddende med Benene ud over Kanten af 
Vognene.« J Klinka ved Hove løb den 

forteste Vogn af Stinnerne og trat de to 

andre med fig. Akbejderne slyngedes af 
iVognene og kom ind under dein; siete fiil 
Rifter, Hudafstrabningek og lignendel 
mindre Bestadigelser, men to af dem 
kom alvorlig til Skade. Den ene af 
disse, Lault Borum, sik faaledes begge 
Been knustez den anden, Chr. Thusen, 
blev kamt af Lokomotivets Kofanger og 
sit en alvorlig Lcesion iSiden eller i 

Ryggen foruden nogle Hudafstrabninger 
paa Hiender og Hoved. Begge maatte 

køres til Sygehuset i Lemoig. Laust 
Votum, der bor i Lombotg, er gift og 
hat 5 smaa.Bprn, fik iltaks det ene 

Ben amputeret ooen for Knceet. Det 
vil timeligvis ogsaa blive nødvendigt at 

amputere det andet Ben, og hans Til- 
stand ert det hele iklc uden for Fare, 
hvorimod Chr. Thusens Tilftand ikle 
giver Anledning til Frygt. Thujen er 

gift og bot i Vandborg. Aarsagen til 

Ulykken er endnu ubekendt. Stations- 
forstander Juhl tog straks efter at have 
erfaret Ulykken til Stedet, hvor Kata- 

strofen havde fundet Sted. 

Provetur. Forleden afholdtes den 

officielle Prøvetur i Sundet med Damp- 
skibet ,,Sif,« der er bygget af Altiefel- 
flabet ,,Københavns Flydedok og Skin- 

værft« for det Syvfynste Dampstibsseb 
stabs Regning. Provetuten faldt i en- 

hver Henseende tilfredsstillende nd; den 

opnaaede Fart var en Mil met-e end 

kontraheret, ligesoin Kulforbkuget var 

-betydelig mindre. Skibet er bestemt til 
fPostfarten imellem Spodsbjekg og Nak- 

stov. 

Ettitsp Lille ved Fredekicia hat i den 
sidsie Aarstid været under Ombygning, 
og stal indvies i en ncer Fremtid. 

K. F. U. M. i Odense. Nu hat 
Odense ogsaa tobt Byggegkundl Det 
er en gammel Købmandsgaatd, der er 

kpbt for 88,000 Kronen Der er en 

Haue, fom stkcekker sig ned til Auen, saa 
Foreningen kan have Baad. Det er da 
noget for de unge Odensianere. 

LEldre Venner af K. F. U. MS Sag 
hat tegnet sig som Garanler for i alt 
2:3,(»0 Kr. for det Zdie Prioritetslaam 
Byggeplaner ete alletede udakbejdede. 
Der skal væke 4 Batiker og 2 herstabe- 
lige Lejlighedek i Fokhufet, c mindre 
Lejlighedet i Mellembygningen og seloe 
Foreningsbygningen bagud til Hasen. 

Grunden er omtrent 5000 Kvadkat- 
alen og Gadefacaden 28 Alen. 

Odense K. F. U· M. er en af Dan- 
marks ældstez den blev stiftet i 188:3. 

J 1893 fik den le1et Hiern, og for faa 
Aar siden desuden Pensionat for s unge 
Mand. Det sidste stete, da et af Besitz- 
kelsens mangeaakige Medlemmer, Kob- 
mand Carl Petetsen indrettede en Side- 
bygning til sin Ejendom til Brug for 
K. F. U. M. O 

Foreningens Formand har stedse været 

Kotdegn Arcl Nielsen. 

Jokdefkrkd. Fra St. Johannes Kirken 
jordedes Fokfatteren, Pastor Fejlberg. 
J Kirken, hvor th. Sognepræst Bü- 
low og DE. Fejlbetg holdt Tales-, havde 
et talrigt Folge indfundet ssg; man be- 
mcerkede sauledes Bistop Nordam, Pa- 
stor Ratdam fra Lyngby, Folketingets 
Fotmand S. Høgsbro, Provst Glahn 
og Oberst Rift samt flere Offieerer. 

Kpbcnhavn sik i Dagene omkring den 
17. Maj Besøg af en bekendt Mand, 
nemcig Generalfekretceren for K. F. U. 
M.s Verdensforbund, Oberstløjtnant 
Chatles Fermaud fka Genf. 

En gammel Scedemand. Guard- 
ejet, fhv. Sognefoged Knud Kristenfen 
af Nordstov, der er 85 Aar, hat endnu 
i dette Foraar kunnet tage virksom Del 
iMarkatbejdet; man kunde sanledes i 
Folge »Beg. Av.« forleden fe den gamle 
Mund gaa som Sædetnand paa en af 
sine Marter med Sau-Sekten over 

Ryggen og saa goIt som nogen ung 
tøgte sin Gerning 

Kokesstøv iom Breendfei. Kulim- 
portør J. Thaning i Nceftoed hat op- 
funden en Metode, hvorved Kokessiøv, 
der hidtil hat været vcerdiløst, gøres an- 

vendeligt sont BrændseL 

Ejendomsfalg Hovepgaarden Hyg- 
holt ek af Godseier Tutein folgt til 
Forpagter Olesen for 185,000 Kr. 
Cjendomtnen er i Folge R. B. skyldsat 
for 24 Tdr. paktlokkn 

Nedbtcendt Guard. Den Chr. 
Skceve tilhprende Gaatd i Tange i 
Gording Sogn er fuldsttendig nedbrrendt. 
Kreaturer og Jndbo reddedes. Jlden 
antnges iFølge R. B. at hidtøre fra 
Skorstenen. 

—- Jens Chr. Christensens Gaard i 

Hedegaatde er total nedbrcendt, medens 
alle dens voksne Beboere var til Fore- 
dragsmøde. Alt Jndbo og de fleste 
Kreaturer indebmndte. Branden for- 
modes opstaaet ved Borns Leg med 
Tandsticken 

Sanderjylland 
En Mindesten. Pack Fasten Juge- 

borg Krügers 80-aarige Fødselsdag blev 
der paa heades Gravhøj paa Bevtoft 
Kirkegaard rejst en fmuk Marmorsten, 
der bæter følgende.Jndsttift: 

Jngeborg Krüger, 
f. 28. April 1819, d.21.0ktbr. 1898. 

Gid paa Eftermælets Belger 
Atve dig vor Efterflcegt, 
mens Velsignelse den folget 
i Guds Vcern og Varetcegt· 

Mindestenen er i Folge ,,Dnvk« stren- 
ket af en enkelt Mand der i Sognet, en 

af Frpken Krügets bedsie Venner·. der til- 
lige paa saa mange andre Mander hat 
lagt sit ædle Sindelag for Dagen. 
Endvidere havde kærlige Hænder i Da- 
gens Anledning smykket Graden med 
friste Kranse. 

Ulvktestilfældr. To unge Danstere 
i Sonderjylland er i den seneste Tid 
kommen ulykkelig af Dage. Den ene, 
der var en Sen af Ganrdejer H. Essen 
paa Skovbygaard, dræbtes af et Baade- 
skud under et Besøg has en Ven, og den 
andeu, en Søn af Landmand P. Boysen 
i Leit-Tønderstov, tilfatte Livet under 
Forspget paa at redde en Kammerat, 
der var falden over Bord. Begge disie 
Dpdsfald vækler meget stor Deltagelse i 
pide Kredfr. 


