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teologiske Seminarimn. 

J Totsdags fluttedegs Stoleaakei. 
J Lob-et af Degen btev alle Etsaminxt 
ovekftandne, med samt Dekes Feder. 

Og i Lobet af Fredagen tog de flefte 
af Eleoekne til Vingerne og fløj bort 
fom Fuleen fri. 

Ekgamenstiden hat gansie sckrlig I 

Aar vift glædelige Tegn til en sti- 
gende Dygtighed hos vote Heltlutsuk- 
Elever. 

Vi skal ikke Her næmxe andre Resul- 
tatek end J. Sdkiøtis. 

Han opnaaeoe Esszz Peintsz i be 
fleste Fug havdc can cre: LU, i ei en- 

lelt 85, cg del-for naaede han tun läge 
til chknfen af lfje Korallen 

De øvrige Theoloqer, som alle « 

Forsteaaks:lslever. havde i Folge 
Elsamenkvidneåbykdens girrt et for 
betej Leerere nckften forbavsende 
Fremsttidt. 

Tit tot haabes, at Theologeme og 
de nu fm 4De Forbetedelseetlagse til 
Theologillassen overgangne Elever, 
maa faa en san god Modiagelse ude i» 
de Menigheder, hvoc de sial være Re-» 
ligionsstolelærere, at vi kan faa dean 
tilbage med runde Kinder, stette 

Nogle af dem er blevne lidt afpil- 
lede i denne einstmang Tib. Det 

Lemmer og ftemfor ali sunbe Sjcrle." 

et just dem, der bsr være meft Gen-; 
stand for de respektive Husmødres 
-Omfotg. 

Som meddelt asslixkkedei Ekolexa 
eet med en lille Fest Tor-bog Ästen 
Den store Sal, der rat senutt betete- 
tet med Bladguirlander og Blomstccs 
rosetter, et Mottostjold i de Danske 
Farver o· a» var ved Sittetiden stu- 
vende fuld as Gcksien baade Denke rg 
amerikanske Progranmet var delt 1 

en engelst og en danst Afdeling. 
Festen indlededeg med en firftemmlg 

Sang, hoorefter Tr. J N. Lenker 
nedbad Guds Velsignelse over Stolen 
og den Kiste, den tepkæsenterer· 

Musiklæretinde Fri. Larsen spils 
lebe bemæst et Stykke, og san tog 
Graduenteene fat mev dereg Smaas 
foredrag. Forst de engelstr. C. M. 
Christiansen havde til Ei«:ne: Bene- 
biet Arnold. J. P. Nielsen: »Ihr 
Value of the Study of Literature". 
H· M. Hausen: »Jotm Elim, the 
Apostle to the Jndjnns«. HEan 
Jversen: »Shildbcod sbmovs Use 
Man as Morning shows the Day". 

As digse Elever hat den sørste faa tL 
en god alndernisi Grab; de øvrige barz 
assluttet 4de Forberedelsectlagsr. 

II sit Ä 

Den danske Dei indlededes af Fett 
Harald Jenseu med Sangenr »Hver 
Gang Roserne Knoppen bt"ød«, hour- 
efter Chr. Pedeesen talte over Enmetx 
»Digtetunstens Jndflndekse paa ret 
nationaie Liv og den ethiste Umris- 
ling i« Danknari i des nittende Aar- 
hundtede«; J. G. V. Magnussem 
»De humaneStudiers Betydning for 
Kiefern belyst ved Reformationsti- 
dens Humanisme«. 

N. P. J. Nielsen: »Lutheks Jnd 
flydelse paa den nyere Tids Optim- 
gelse«. « 

Ester siksteimmig Sang med Kla- 
vetaktompagnement, kalte J. SchiIQt 
over 1 Joh. 5, H; og Festen stum- 
des san as Fotftanderen, Pastot Kr- 
Unket med Tale og Ben. 

O O II 

Rede i Solche-neu lysnede det nu 
« med Iiwesssse Besten vg en lille For- 

Wuias indes-get 
Her set Inn Stolen-i Lerne, Ele- 

Simonsem Min- 
Z OWNER-, Seerei- 

Pastor Meler holdt paa Kommis-( 
sionens Vegne en fort Tale idet bun( 
dvælede ved den gamle Apostel sc insti- 
nes’ Ord vm Glceben over at se its-. ej 
Vstn vandte i Sandhed", hviktet ban 
anvendte for sit eget, zinmrnizsionengj 
og Samfundets Vedtommende von-« 
for Blait College cg Trinitatis the-;- 
logifke Seminakium. 

Med »Jeg er ttæt og gaar til Ro« 
stuttede vi — og vi havde väft ogsaa 
fortjent Hvile ovenpaa de anstrengen- 
de og afgørende Dage. 

Saa ligget den tsde Bygning snart 
pde til Sommerta. 

Men til Eftetaatet bliver den fer- 
haabenlig fyldt igen af gamle og unge 
Eier-eh alle med frisie Krefter og Lyst 
til at tage et ordenligt Tag for cti 
finde be vises Sten. 

Stolens nye Katalpg vil udkomme 
i Lobet af fort Tid og fazs fka For 
standeren Pastot Anker 

ZFTEX 
Kot respondanccr 

W.ss«åsz 
« 

IVde 

Pension-, S. D. 

Vi hat haft dejligt Fctaarsvejk her 
ude7 verfor staat Markerne nu saa 
Renne, og Blomfter staat i Flot. Bi 
hat haft flerc Frostnættet, men Fro- 
sten var iike fgc stærk, at den Hunde 
Lade Kot-net viderr. 

— Chr. Jensen bar folgt sit smuk: 
ke Hjem til Dr. Tpohm Doktoren 
bar allerede taget diet i Bcsidvelsr. 
Jenfeng bebst nu selv Lejligheden 
even-over bete-J Vatik. 

Mr. og Mrzh H. P. Hausen og 
lille Jens fu Greensieäd vethede 
Smil og Hagndtrrk med Bennek i 
Bereijord en Tag i sidste Uge. 

— Paftor Nielfen hat tillyfi Ler: 
dagksstolr. Iccre XIV-KIND benyt 
nu Lejlighedcn cg lud de fmaa komme 
sg here »mere om den store Botm- 

« 
Vcll 

— Mr ogs NOT-. Stessenscn, Mc- 
Hanna Poulsen og Mrs. N. Poussen 
og Børnene fm Greensield glckdede 
Benneme her mcd Bespg over Spu- 
dag. 

— De unge ovetraskede Cecilia 
Jensen Tirgdag Aften d. 28 Maj. 
Hun fyldte den Dag sit lsde Aar. 

— Pakkot Nieisen er i Blair i den-te 
Uge. 

—-- Adsiillige herfra reiset til Ams- 
mødet i Albert Lea nckfte Ugr. Dele- 
gat Jens Lotsen og Dotier. Ane, Car- 
tie og Hattie Johnfen og Ole Larsm 
hat indmeldt sig. Natukligvig rejsek 
Pastor Nieter ogsaa. 

Neu-ali, W s i.sz 

Jidffe Senbaxk Nat reiste faa Pa- 
stor Jensen til Tanmart Basler 
Jenfen aateoe at aøre et lille Lpholb 
i Rsckne «or at slaa Folge med Paftcr 
C. H. Jenfen meD stere. 

Ved LLIscnilexedgmødet Den 222e 
All-di valgtez Mean Mahlen til Lille-· 
nial)e»se115 Telegat til Aargmrdett 
llllsert Leg, lelirm 

Zeno-U der! l«. Juni vil her 
blive Guthjextesw ca Alteraanq ved 

Peltor Bl. S. Meler fra New Den- 
Hart 

Jerieflolen til beqynde Tärsdag 
den M. Juni Hieb standidat N. P. 
Zørcnscn fra Cedar Falls sont Lecker- 

Det ladet til, at Kpbsnændme i. 
thlofh for Alt-or vil Neenah Fieb- 
mænd til LiVH· llaglet der er s!adig· 
Sporvvgnsfvtbindelfe imellem nasan 
te Bock-, hat dog Købmændcnt i Lili- 
lofh foranstaltel en Elsluksion Dr. 

Dampbaad en Gang om llgen« for« 
tun 10 Gent-T Rethr. For at saa sau« 
mange som muligt af Neenahg Be-· 
follning til at gsre deres Jndløb E« 
Oshtosh. Men vi hause-, at Fou sk« 
tloge nol til at gsre deres Jndlsb 
hjemme, naat de lan faa lige saa gode 
Vater og til samme«Pris, fom noget 
andet Steh, og saa lade Oshlosh- 
Mendene sejle deres egen SI· l 

Enhver Lanzäatla butde lsbe Bogne ! 
Hmfeopdkæt og Hpnfehold 

—ii1—- 

Ickdel og Fornsjklfr. 
If 

Mads Lan-leih Weil Branch, Ja. 
Dei u en proltist lille --I«og, iom all-, Im 

laicteiietec siz for, Insel-des man san M 
fijksi Uflsytse af si"e Hins· vil have Øcpn 
of at les-« Pri- 25 Cts 

Paul-h Las-L Publ. Bonn 
« Blatt- Nebe- 

Daninarn 
Stot Ulnkke ded Island. 

Kobenhavn Mai 29. —- Det et after 
inditusset sprgelige Ulyikesiilfeeide 
vlandt Fisierne paa Jstands Vesttyft. 
Range ssal vcere druknedr. J hveet 
Fde er en stot Bnad ickntret ud for 
Vesimanna Denke on 29 Mænd og 
Kofndet drutnede ved den Lejlighed. 

50Aats Jubilæum tun Hind- 
holen Højstole fejre til neeste Aar idet 
den blev opeettei 1852 eg altsaa et en 

af de orldfte Højsioier paa dansi Jord. 
J den Anledning tcenkek man paa at 
feranitalte en størte Fest. hvoktil oe 

nulevende ganrie Hinz-nomine vil blive 
indtmdt Blandi disse findes f. Ets· 
8 of de nuvcerende Rigsdagsmænd, 
lmoriblandt Blem on Hansen-Kattofte, 
foruden en Mai-se andre kendie og 
dngtige Masnd spredt ever det gansie 
Land. 

Anholdi Trawler. En en 

gelfk Trawiee blev forieden anholdt nf 
en must Fianonbankx Englænderen fi- 
siede nernlig paa dansi Zøtertitotium 
i Vesierhavet. 

Ved Reiten i Esbjeeg blev den idpmt 
en Bvde paa III-« Le. Samiidig er 

fom feedvanlig i saadnnne Tilfælde en 

Tenwi og Trosse samt Fangften fon- 
fiskeret indenfor danfk Tereitotiumz 
men dette Fersen Lande dog itke kedte 
hasti. 

En Mindetavie. Bed privat 
Foruniealtning er der Pan Taatnborg 
i Puggaardggade i Ritze bleven an- 

beugt en Tadle If treibt Ilinrmor med 
folgende Jnfikiptienx 

Salmediatek Hans Adoix h Brotfon 
Bisse-v over Rive Stift 1 41-1764, 
boede her de fidfte Z« Aar as sit Liv- 

Eiter hvad »Ni be eisig-. Od 
" erkoren 

hat det meet Heide-endigt at foretage 
lindersegelset baade i Fisbenhavn on 
Bibel-g for at san L-»lngning om. 

hvoknaat Broksen fimtede ind i 
Taarnbckg. Tet ladet fig desuagtei 
itte for Tiden tonsiciere. om Bkotson 
et fkyttet derind fidfie i 1743 eller foeft 
i Aar-ei 1744. 

Forulnktetffprbødec I 
Its-Weder t5h. P. Lchriktiansen as Es- ; 

bjerq er uns-er Tamcsskibet »N. IN 
Fiede sit-Irr Reife fra Parteftone tikl 
EIN-Im fah-et fra TIJkelleUWEHct ch 
i Eis-stumm bvotrcd han fik sIa al- 
vorlsze Læfimn at Døden indtraudte 
ofelslitteiig· Ten Ast-obe, bsr var 252 
Aar sie-mittel, efterlaber sikl Hustru og 
et Bam. 

Dansk Sornanbkksackd Im 
Seherarms Fmpladis meldeg den 1·'·-· 
Maj: Tamvftibet ,,Fjellbactc1« of 
Zwuhnlm er suniet ted Gottfta 
Bannen. Hele Befætninqen csg alle 
Ps: sterne, detibksndt 2 Lamm 
:-’..·3 ebbet-e If Den dnnftc Brig »Mu- 
.T.«, Tom landfdne kesn her. 

D r u l n e t. En lille DrenkL Sen 
af Bekxyreren for Fjennejlev Brugg- 
fctening, e: forteer Drutnet i et i 
Guarden staaende Vaxittan Hart 
fanmeg staambe pas Her-met i Van- 
oet. Alle Ists-g raa Lplivning, var 

fxugtesløsr. 

Der gamleikpbenlmvm Den 
beten-te Vaqergaard i St. Rotmeng 
gade Nr. ZU, der i over IIU Aar hat 
været i famme Familieg Eie, vil nu 

blive net-redet og omdygget ejker JU- 
tideng Fort-ringen 

Frygtelig lemlcksteL Aa: 
kir!eby, Mai 14. Fokmanb Rag- 
mus Hausen er i Dag poa Llakirtebyi 
Ullmindingbanen dienen drwbi of et 
Arbejdstog ved under zarten im en 

Vogn at springe ned pao en sotan 
tøtende Tkolje. Toget git over Bro- 
ftet paa ham og rev desuden der ene 

Ben as hom, saa at han stkaks vsdt 

K o p p e r n e. Et um Koppetilfæl: 
de et indtrusset i Falftersgode Nr. 23 
i Aarhui Patienten, Sekgent Peter- 
sens Hufmk et indlagf paa Epidemi- 
hvfpitalet. 

Di- d sfa l d. Ringfted, Mai Is. 
— Ihr-. Landstingsmand H. P. han-: 
sen, Vilsted, et afgaaet ved Dsden, 90! 
Aar sammel. ? 

—- Roskilde, Mai 13. — Fokrets 
ningsfsrer ved de dansie Sptitfcu 
btitet i Roskilde, P. C. Anderer, er 
i Das pludselig afgaaet ved Dsden, 
59 Aar gl. 

— 

; Unge Forbtyderr. Opdas 
Tigelsespolittet i Kibenhavn hat giott 
iet godt Kup, idet bei er syst-des at 

lHmagzzribe Gerningsmcndene til de sto- 
re natlige Jndbtudswvetier. som i den 
sidste Tid et bkvne for-bede- 

Mistaaten heut-beut paq eu mang- 
.Gange Mitgng strafo syttenaarig 

s 

Ipette er det mindste af de 
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coslkzsssh 

li- 

ETeenkL Christo-vol Cheifiofierfen idee» 
kteodz ftn sie-te Ungdom ee meget tendt 
"i Fotbrydervekdenen. Han blev an- 

« 

both samtnen med en medflnldig, og 
angnv ogian stmtg de vorige Dei ttage 
re i Komvtesttet 7 ialt, og i Grund- 

« 

lc- vsfoehmet tilitod de, at de var Get-? 
ninazmændene til de itoee Tyveeierj Ins-J Timmerne Voiqt F: Co piJa 

Lt Ungertortx liignricbtilant Niss en il 
Tr. Ttvæeggnde, Llhnnoter Jacka 

åJensen pna Nonen-Ide, Uttetnrmnerl 

skijærulff pag Vesiceissn·s.;:-: ist seen-F 
te andre. ( 

— — l 

Et aniiasnnk Den 14. 

zsejrekse LUiistionær ved Vethelftibet is 
..Ttisbenl)nvn, A. Wolleiem LösAais 
zszndilasum i sin cslerninkL idet hatt den« 
JU. Mej 1RT(;, eftee at næee vendt til- 
»!:.1-,1e fra lenetila, tog den Geening op.- 
’Jt arbejde blandt de farenbe Søtnænd.· 
JTeu var itle ntz for hom, thi eftet at- 
han, der er født i Altar«-ex fom ungjl 
Mond vor tommen til Anieeila, to-.n; 
ltnn i Llaeenes Lob derovre i Forbin-E 
Tielse med ,,Tl)e Amerimn Saite-D- 
iejends Society" og virieve flere Aar il 
Esmandsmissionen i New York. Det: 
var ingen let Getning at feeldes mel- 
lem alle de forstcllige Elementet, der- 
lommer sont Sonnenl- til New Yoet, 

« 

stien medWiolleiensTaalmodighed hans 
rolige Versen og hang Beitemthed lyf 
tedeg det niangen Gang at bjerge ens 
Vildfaten Gut, tedde heim nd af ins 
Forlegenhed og bringe heim paa Fode 
igen og san give hcnn et Fondord med i« 
Livet, der bragte ham til fenete at. 
tcrnle aivotligete. Det amerilonfteZ 
Selstab sau, at Wollesen egnede sig fer 
denne Geming og fendte ham san til 
Kobenhavn for at virte paa samme 
Maade, og da «Sptnandsmigsionen« 
saa obrettede »Bethelstibet'«, blev han 
tigeledes lnvttet vertil. 

Wolleer hat fortsat sit Arbejde iot 
den »begede Gua« og tundt omlting 
paa Hat-et færdes itte fau, ver stnldeek 
ham Tal for den bound der var redejv 
til at tage et Tag, naar det lneb. 

Den scedvantige Gudetjenefte i Be-, 
theltieten fil den Aften scerlig festligi 
Itarattec s 

I 
i 

) 

I 
! 

151 Hanbeleminifterinsyi. 
J Folge »Bmsen« er der for J.dc!1 
Tanter cvpk om Mtimeligheden As ci( 
fau bonnet et Handelsministerium.« 
Te! ftal underlmonden væte fokhand-E 
let meb Direktor Hagemann om Oder- 

tagelsen as Posten som Chef for det- 
Handelgdepartemem, ver stal tnytte5" 
hettiL I 

»—«-— 

De danste Højstolet. Te-E 
sturp Hpjftole hat begyndt Sommer-E 
ftolen med 126 Weder-, Valletilde medj 
Nil-, Vinving med Jäg, Haosten med 25, 
Rn med 8(t, Sakglev med ZU, Sok- 

Lmed 51, Kvikssel med 20, Galtrup medi Eli-, Ryslinge med 95, Olletup meds 

MO, Vestekdal mev Z 

Te hauste Kriggfangers 
p a a S t. H e l en a. Jndsamlingens 
af Bidtag til de under Ktigen i Syd-; 
afrita fangne Dansteke er nu stuttetq 
Den hat givet et Udbytte of 1939 Neu 
30 Dre, ca. 60 BIgek vg 3 Aarg. «»J!- 
lusttetet Tidende«, hviltet vil udgsre 
en god Hjcelp for vore fangne Lands- 
mann-, selv om det itte fuldt ud hat 
Metet til Fotventningerae. Bogekne 
et affendte til St. heima, og Pen- 
gene ville med Ikadkag as Udgifterue 
spart folge eftet. 

Ohr-. Lotsen og W. Betentzem 
der have lebet Jndfamlingen, udtalte 
dekes Gliede over den Interesse, der 

fra mange Sidet er vist Sagen. 

Guldbtyllup seitedeö dens 
17. Mai af fhv. Klejnfmedemestetz 
Ludv. Hausen og Hufttm Tvæegaoe; 
10 Odense De gamte er benholdsvisf 
76 og 79 Aar. Gutdbrudgommen dei- 

tog i vor sprite flesvigsie Krig og var 
bt a. med i Slagene ved Fredekicia og 
Jsted, hvittet sidste Sted hatt toges til 
Zunge as Fjenben J 1864 var han 
med veo End-l bl. a. den R. Aprii 
(Dt;bbøls Falk-L H 

Den qumte Herrenaorn 
,,«3P9tt:u-.1«i Snllinn var atsekteret tii 
Toanxtauttion den the Mai. Z 

Tet er, sttivee »Am-has Stiftistid. « 

Di inot Danmntts cktdste Riddetbotg 
og en Mir-i sgdc bissoriste Minder tnyt- 
tet sig til den. Sisnt Ein-Jeden i de 
senete Aar et forfntken en Del, staats 
den bog endnu med fme man-ge eint-: 
doinmetige Bnnninger og Taarne sum 
et takatteristift Minde fra Fortiben ! 

Staten bittre Lebe »Sppttrup« ig: 
resiaureke den for detcftek at bevaxh 
den fom et nationalt Mindesmærte vg- 
maafte benntte den tit et historist Mu 
seum. l 

Gave tildet nneRaadhuLZ Fællesudvatget for Opfotelfen af Kö- ! benhavns nye staat-has hat fta Geog- 
setet Svenb Maribo modtaget Tilbud. 
om at han vil stxnte Readhuset enI 
Broncebuste of Kobenhavns hemmtel 
Bergmester Nonsen. i 

Lverthrt of Toget. Indes 
den (,Tsstermiddaz1 sil. « orkttortes en? 
Etaticngtarl ved Nenn Tlsen pm 
Tttosztilde Statikn red Maine-sing af ct 
Godgtoq. Teu tilftadetonme, der hav- 
de samt Horedet og Arme stokttt lieb-- 
reoe, blev stratsj brazqt til VlmthMe 
husem lsoor hatt tort efter nfgik vcd 
Toben. 

Tyveriet paa Fisbenhavng 
Posth115. Lspksugelfektsctitiet hat 
nde alle Anftrengelset enlmu ikte 
fundet det fjernestr Spor af Inven, der 

Log de sidfte JWU Kr. pag Baue- 
gaakdgpofthutet. Der er fimledeg itte 
meget Dis-ob om, at Gekniugzmanden 
blinkt fund-kn. Tet er in i det hete 
nistet vonsteliqt at opkmae lsjernings: 
mændene til den Stagz Pengetnoetier. 

Tet ex jo itte let at sing-e Smør i 
lfmdreg shal, scim Ledsmoszrt Garn 

Den narlige Afbotbssz 
monftkationgseft for Inn-J 
3 t i ft fandt sorleden Steh i Odensr. 
Kl. 4 Hiermit-bog nfmatscheredes med 
Bannen og Musik i et Arn-It as r. 

JHWO fra Albanitorv tit rucnss Bege. 
Her kalte Revattøt Lnntx Næstved. 
fom i sit Foredmg vointerede Leimm- 
ninggmagteng Pligt til at modarbei- 
de Drittetiet ved Evangizfomnttalti 
ninger. 

Stiftsptovst Damgaakds 
Krondiamantbrylluu Ji 
Anledning as Stiftsptovft Dam 
gaakds og Huftkus Krondiamnntbtyls 
lup afholdtes den 21. Mai paa Grand 
Hotel i Odense en Fest, hvoktil en Del 
tendte odensianste Borgete havde ind- 
budt. Festen havde vundet stor Til- 
sintning. 

ALLE-EIN Ipsxsplkts VIII-ps- Ost-XE- 
Mc!ttettfpfttoieftyjeat i Iowa. 

(Mavlmt um« 

L rso "q u 
« 

I«g:.·»g»:x:.:.xs Fti k. 
H. H. Vogt E Eo. 

zisteke oq Fokhqndlere, 
quenport, Ja. 

Sönderjylland 
Retgsngen am L?-ptc1n.«v 

b s r n en e er Genstand for en Rede- 
gøtelse i »Mein Zeitung". Den stut- 
tet med folgende Meinigen 

»Ved dcnne Afaøtelse nma der rig- 
tianot lemgeg Mckrte tit, at dens- Nel- 
qerning itte kmnmkr de Ovtnntet til 
Gebt-, som er flmtede til Tanmark, 
indcn den set-J Aal-H Frist var udls 
Len, men jenen- meb den prnzsiske Mk 
aerinng Sturin i Henkold til An- 
benraaionventionen af 1872 et vends 
tilbage til Preussen Estet den tielsie 
Overfokvaätningsretg Kendelse tan den 
lovbefalende Regulering af Spørgs 
maalet am Optanternes Jndfsdse15- 
ret itte udsckttes tangere, thi en ulige 
Behandling af deres Gfterkommere tan 
paa innen Munde billiges. De et alle 
sammen Born as den siegvigsie Jord, 
som betess Torfædte hat dyrtet og be 
vatet aennem lange Tiber; Notdfleg 
vig er rereH rette Hiern, og en Kultur- 
stat sont Preuss-n tan ikle ville jage 
det fra Dem.« 

No Regeringsvræfibent 
i StegvigiHolsten Ziel, den 
15. Maj. J Siedet for den hidtilvxs 
tende- Pmsident Zimmermann, der hat 
spat sin Affkeb, er Overptcesidinlraab 
v. Dolega:fkoziekowsti bleven udnævztt 
til Regetingspmsident i S-lesvig. 
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