
Danmark 
Den nye Stolekonsulent. 
For 4 Aar siven besatles den ved 

Z 31 i Stole loben af 24. Marks- 
TM optettede Post fom Kultuåmini- 
kniets Konfulenl i Skol esager med 

Munde Seminarieforstandet co- 

Yuö Sprensen i Jellinge. Efter at 

M i Forcaret er bleven udnævnt 

Hi Biskvp over Lolland - Falftets 
Stift, et hans Eftermsand i Jellinge, 

T-:"Rirvlaj Andreas Larsen, ogsaa bleven 

Gans Eftermand som Stolekonfulent 
pg hat faaet Titel af Professor- 

"- Professor N. A. Larfcn, fern ina- 
Iedes den 1. August forlader Statsses 
Markt i Jcllinge for at overtage sin 
Kye Stilling smed Posten som Stole- 

tonsulent er forenet Stillingen fom 
Zvrmand for Censorerne ved den af- 
jlnitende Probe for Lærere og Laster- 
isxder ved Frislclen), et volset op i et 

XMIst Lærerbjem, idei han er født i 
s« Kokup m Lvense den 29. Juli 1860 

fom Sen af dasværende Læter P. 
Larsen. J Zommeten 1876 blev hcm 
Elev paa Jonstrup Zeminarium, 

hol-ern hnn Z Aar efter dirnitteredes 
wed fptfie Kakakier med Udmcerkelfr. 

Zier ire Aars privat Fotbetedelse 
blev han 1882 Student med Wonner- 

Telsk Som Student aftjente han sin 
Vetnepligt og iog derefier 1888 theo- 
logist Embedsetsamen med laus. Jkle 
lange eftet sit hanUniveksitetetsGuld- 
medaille for en teligionssfilososist Af- 
Bandlinxn J Aaret 1890 blev han 
Kapellan og 5 Aar eftet Sognepræst 
Zi Nitre-Alslev paa Falster. Derfra 
kaldedes han den 10. Juli 1896 til 

Forstander for Ranum Statssemina- 
räum. Dei faldt i hans Lod at for-:- 
Tiaa de ftore Festkighedek i Anledning 
nf nævnte Seminariums 50 Aars Ju- 
kilkeuin i August 1898. ved hvillen 
Lejlighed.« davcerende Kultusminister 
Styhr var Seminariets Gerst". Men 

tun i 3 Aar blev han ved Ranum Se- 
winsarium. Den 24. Oktober 1899 

udncevnies han til Forstander for 
Statsseminarict i Jellinge. 

Den nye Ziilling, han nu gaar ind 

til, vil fkasse ham endnu swrre Jud- 
flydeife paa vort Stolevcesen i ret he- 
pe; men ban hat ogsaa —- skriver 
»Fyns Stiftst.« —- allerede haft Lei- 
lighed til at vise, at han er i Besiddelse 
af gode Betingelser for at lunne gøre 

Fyldeft paa den vigiige Post, fom Bi- 

stop Sørensen nu forlader. 

Et FinfcnkaLysiustitut i 
Fyllaud. 

Refulkatet af et Mode forleden i 

Stationgbyen Hadsten, got-! et Poe 
Mil End for Rander5, blen, at der i 

In ncer Fremsid bliver cprettet set Fin- 
fenfk Lyeinftitut i den lille, rast frem- 
adfkribende By. 

Det er Dimingem at der paa dette 

Lysinstitut fkal behannleg saaviw 

mutigt all-e De jydste Lupugpatienter, 
der hithl bar maattej rejse til KO- 

benhavn, hvad der fordyrede dere: 

Eselbrepelfe i fcerdeles høj Grad. Oq 
deeen til Jnstituttetg Opkettic lfe er 

juktet af en Mund fra Egnen, Der hat 
maattet have en Udgift af ikke mindre 

end 5000 Kr Ia sin Hustrug Hei- 
brebclse fcr ten vansirencse anocm 

Man km konsereret med Profegsor 
Niels R. Finer, Der stille-de sig mequ 

oelvillig IIerfcr Planen, og disk opr 
ins-, at af alle de Patienter, der be 

handles Daa Finsens Lyginftitut i 

.R-benk)avn, tsak Halvdelen fraszlland 
og af disse iqcn Hovedparten fra den 

sgansise bestemte Strcekning Herning—— 
’Rarrdets. 

Naturligt er det da, at man søget 
at leite de jydfte Patienter i Unkost- 

JHF mingerne vev deres Helbredelsse for 
·Sygdommen, cg da f. Ets. de Patien- 
Jer, der tun stal behandles paa Justi- 
Iuttet en Gang om Ugen, let kcm rejse 
besät og hjem igen pcca en Dag, vil 

det fes, at der virkelig gen-nein Opret- 
Ase-I of det nye Institut gives Lejlig- 
ch for alle Lupuspatvencker til at 

M helbtededez —- hidttl hat alt for 
W maattet give Aflald paia Lu- 

Mandlingem fordiDpholdei i ho- 
«»seniL-ængsden maaite blive 

or W. 
« Juling vil osfga baade 

Igsmiitaad se used BeMllie 
— es gerne yde tm dere- 

De hat je WXI W nd 
W M M for 

m Wat- 

hjælp,-og Folkethingsmanden for Ran- 
ders Landkreds, Proprietckt Vierte, 
ver var til Stede paa Mgdeh mente, 
der let kunde paaregnes et Statstil- 
sind af 5—-6000 Kr. aarlig, naar 

Prof. Finer gavFoketagsendet sin An- 

befaling, og den hat tet altfaa. 
Forsvrigi synes det, som Omlost- 

ningerne er tet fmaa. Man wenn-, at 

hele Anker-get —- taklet være del Elek- 
tricitetsværh den lille By er i Fætd 
med at opfpte. — vil kunne opfms 
for 7000 Kr» saa det staat fuldt fact- 
digt til Brug. Og medens Finsens 
Lysinstitut i Kobenhavn tager 2 Kr. 
pr. Time, menes Behawdlingen i Had-l 
ften at kunne gives for 1 Kr. 75 Øte 
l Timen. 

Del synes da at vckke en fund og 
ufcevsvanlig smuk Tonle, man her hat4 
faktxt i den lille jydsie BU, og der er 

allerede nu Tale om at knytte Dt.! 
Man-sen fka Harridslev ved Rand-ers 
til Anstalten· Or. Madsen, hvis Navnl 
vil mindes fra de snsart utallige Styl- 
tsepræmier, han har tagel, hat i hold- 
avdet Aar været Assistent hos Profes- 
sor Finer og msasa altfaa siges at 

have de bebste Forudssætningek for alt 
over-lage Posten som Leder af del 

jybsie LysinstituL 

Smaanyt. 
Betlageligt Dsdsfald. 

— Kaptajn N. V. Dorph, Chef for 
10. Batteti, et under Øvelserne ved 

Biertegaard i Nordfjælland kommen 

ulyttelig af Dage, idset han styrtede 
med sin Heft og faldt for over mobj Kansonhjulene, der fonderbcpd hans 
Brysttasfe. Døden paassulgte pfeblil- 
selig. Vev Fotanstaltning af Kaptajn 
Entgelt-recht af Garben blev ban lag: 
ind i det nævliggende Teglvært og 
dekfra transporteret til Sygehufet, 
efier at den til Stede lomne Leg-, 
Professcr Petersen havde tonstateret, 
at Toten var indtraadt. 

70 Aar. Den 26. Juli tunde 

Zognepkæst til Hvejfel ved Jelling P. 
JessewBertelsen fejte sm 70-c1arige 
Fedselsdag. Pastor Berti-elfen er fødx 
den 26.Juli 1833 i Ballum i Sonder- 
jylland, hvor han; Forældre, Bertel 
Riser Bekrelsen og Gyde Marie Las-( sen var Gaaromandgfolt. Spiel-: i- 
et Hieni, Der var Nabo til de: sicre VO- 

sterhav, fatterse tun fontBJm tin-klin- 
hers til Eømandzslivet kg gjsrde sxm 

Ztibzdreng 2 Reise-r til Island. J- 
midtertio todte han Linien til See 
kg bestuttece at blive Præst. J 1852 
ble- han privat Virnitterct af Den s-:-- 
nere betend-te Præft vllgreen pag 
Alters-, fom den Gang beede i sit-iden- 
bacm og i hvis HUE Pastck Bei-elfen 
hats-De Lphold, cg hvot txt-n fit den 

Paavirtning i grundtvigst Retning, 
iom senete bar ptæget hank Liv. Ef- 
tes i 1858 at vcere bleoen theologift 
Kandicht ssgte han sprft ijstolevirt- 

i 
i 
l 

II
 

somhed, men i Foraaret 1861 blev han 
Kapellan i Emmelev ved Højer. Her 
blcsv han, til den gamle Pia-it i Em- 
meleo tcg sin Affled og blev derma» 
i Zommeren 1864 okdineret Med- 
bælper hos den betendtc Præst og 
Ieminakieforstander Svendien i Zel- 
ling. J 1873 blev han taldet til 

Zegneprcest for Sonderup csg Sul- 
rrup i Bibvxg Stift og i 1880 tom 
Essen til Hvejsel og Givskud, hviltet 
sidste Sogn senere er blevet stilt ud 
til et selvstcendigt Polster-at Oder: 
alt hat Pafwt Betteler vundet sine 
Nenighcders Ftcerliglyeh baade veo 

sin Fortyndelfe og ved sm elstsværdige 
Personlighed 

To Drengebsrn mytdede. 
Et dobbelt Barnetnotd et nylig op- 
dcget i Anlbvtg. Da Kost Johan- 
sens Dotter fotledeu Morgen ved S- 
Tiden tom ned i Porten til Ejendom- 
men Nr. 10 i Matentutisgasade, hvor 
Familien Johansens bot, fandt hun 
en Patie, sein ved neermere Esstersyn 
viste sig at indeholde Ligene af 2 nn- 
spdte velftabte Drengebstm 

hockt ckf Ligene havde en Snor om 

halten. Dei var tydeligt at se,"at 
Birnen-e var Itlevne walte. Ltgene 
var invswbte i et Stytke graut Set- 
keleertdd og nogle Numre af »Weil-s 
Nyhedet.« Man formsodede first, at 
en af Padsageterne fra Damptsiibet 
,,Csinrbria«, der irrde fra Essen-L 
M til Aucng Hat-n i Muse-, 
has-de hemmt Usdaaden og henlagt 
Lallen i Poeten; nun da ,,Etmbtta« 
first tut-tout Kl. 7, og Wien vistr stg 
Gerede at tme set Kl. 6 cseu Demg- 
fssk des Use astmede den. Mte man 

W bist-be denn- AWM 
, 

Fta Aalborg meldes senkre: Mo- 
deren til de to walte thn er nu fun- 
«Den. Dei er en 20-aarig Tjenestepige- 
Kriitine Bittemose, Ver tjente hos eni 
Rohmand i Aalborg, og hvis Forel- 
dre bot i Norte-Sundby. Jndtil H 
Juni tjente hun i Assens, hvok hun! 
lærte Faderen til Børnene at kendcs 
Han aftjener nu sin Vernepligi i KI-; 
benhavn. Hun var imisdleriid satte-i 
vet med en Somand, der sejler paai 
Langfart og ilke hat Været hjemime ii 
3 Aar, men venstedes hjem om en Ugesi 
Tib. Af Firygt for, at han siulde faci» 
hendes Uttoskab at vide, kvalte hun’ 
Børnene, strals efter at de var sovie. 
Ligene gemie hun i sin Seng, til hun 
om Ratten henlagde dem i den Poti, 
hvor de blev fundne. Jngen hat 

Ameerlet nogei usædvsanligt hos Pigen, 
der i Fylge ,,N—ordjylland« hele Tiden 

str og efter Fsdslen hat pasfet sin» 
«G«etning. ; 

Christine Bitlemose hat aflagt 
fuldsiændig Tilstaaelse for Politiei. 
Som Motiv kan hun ikle angive an- 

bet, end at hun var bange for, at For- 
ælotene og Kæteften stulde faa noget 
at vide om hendes Fokhold til Barm- 
faderen, en Smedemesterspn fra As- 
fens. Den legdle Obduktion gav til 
Resultat, at de to Drengebsrn hat ve- 

rei levende vev Fsdslem men er ble- 
ven drcebt Ved Kvælning. 

i 

En Mindesten paa afd. Stift- 
provft Sprensens Grad paa Aarhus 
nordre Kittegaard aflevetedes fotle- 
den til Familien ved en tsn lille Opf- 
tidelighed. 

Eiter Stiftptovstindens Ønfle vor 

der itle givet Ovekleveringen noget 
ofsicielt Prceg, og tilstede var, fotuden 
Familien, tun Repræsentanter for 
den Komitee« der hat ladet Mindeste- 
nen reise, samt gansle enlelte andre, 
der hat staaet den afdøde ncer. 

Paftot Lindhatdt overgad paa Ko- 
miteeni Vegne Mindestenen til Fami- 
lien, idet han i tonne og darme Otd 
—- fammenfnttet i Zceiningen »Ist- 
netnmeligbed er Hjektets Jhutotnmels 
se« — minredes den afdøde Stift- 
drddit, Prceiten med den sur-de For- 
trsndelfe, Manden med det cerlige 
Hjerte og opriqtige Sind. Dette Kore- 
7kcil sum soin et Minde dm, at der vor 

stets-Its straft, der bar bang- Liv. 
Lin Sen as Stiftptovft Serenfen, 

Basis-r Z. sra Ell-sama brapte Fa- 
miliens Tat til de Venner, der havde 
rcjit Ettlindestenem lworefier Otto-Sic- 
rer L. Haxnmerich heniaqde ved stor- 
feig Fod en prægtin Firansz ai Egelcr 
med rede og hdide Bat-nd —- ,,fra tat: 

nemmelige Vennet da Tilhøtere.« 
Ficsrfet er i Isolie »Und-. Et:.« 

eiter Tegninn as Artitett Frimodt 
Clausen tidføkt i smutt hoidt Wams-se 

as Sten: dg Billedhuzzger Lerche. Med 
fm tene Form oq Farbe staat des 

vrægtigt med Buslasdiets gkønne Bag- 
grund. 

Blodetflød Fra en Stole 
vaa RastvedsEgnen fortælles fol- 
gende Gasvtyvestreg, som i Folge 
»Na-gw. Av." stal dckre pagseket fct 
tcrt Tid sidem 

J den paagceldendestole var der en 

Dreng, — Lats hed han —- socn hav- 
de ondt ved at lade Degnen i Frev, 
og dekfot gil der heller aldrig nogen 
Dag, uden at Larg smaqteRebtampen 
tin Tag hadde man flnntet hiermit-: 
hoå Lath Fotældre, og Sarg, der dar 

en durtdreven Rad, beslutteke nu at 

ipille Degnen et Pudi Han syldte 
en Turm med Blod, og Dagen efter, 
da han siulde i Slole, stal han den in- 

densfor Ttøjem Aldrig saa snart var 

han kommen til Stolen, spk han be- 

gyndte at lave et synidigt Postyt. Deg- 
nen gribek Tampen og fater ned til 

Laks, hvetn han begynder at bearbejde 
med den. Lars vrcelede, og en tyl 
Bboldftrsm ned ad Dkengens Nyg vifte 
Miserere 

Degnen blev bleg ved at se Blei-eh 
men gkeb dog Lots, der var fakdet 
M Gulvet, for at bitte hatn over 
i sin Privatlejlighed Lars vaagnede 
imidletttd af sin singeeede Bevidst- 
ltshed og benede ad himmet til. 

Du LaeB et godt Stykle Tid eftet 
igen kom i Stole, smtlede Degnen over 

hele Ansigtest og udtalte sin- Glcede 
over, at Lars dog behekdt sin FAUS- 
hed, pg nu lunde Biengen stabe sig, 
sont han vilsu tht Des-ten vovede ille 
at tm han« stm sit-Wen 

Ecke-tief helfen. Gt Tele- 
gmn sta Wage-. til R. Q mel- 
det, at M M feeledeu Af- 

Itm i M Enge Flet- W net-T 

fra et Hølces og lncellede Halsen, saa 
at Dsren indtraadte kijebliltelig 

Et dristigt Tyveti. Ty- 
vene tømmer en Lejlighev 
vev højlys Dag. Et eftet le- 
benhavnste Forhold gansie enesiaaende 
vtistigt Tyveri er nylig bleven fOIIVet 
i Ejendommen, Bestervoldgade 7, ved 
hsjlys Dag« 

» 

Pasa 4. Sal bot en Blomstethand- 
ler, som hat Fortetning i Fredekils- 
betggade. Nogle Tode, der kündig- 
vis hat viva Beste-d med, at Familien 
opholdt sig i Fortetningen, hat om 

Fotmiddagen lultet sig ind mev falsle 
nglek og hat saa godt som taferet 
Lejlsgheden fuldstændig. Bsotdc, 
Stole, Guldvtcepper, Pottieret, Gat- 
dinet o.s.v. hat Tyvene gansie roligt 
baaret ned ad Trapperne til en Vogte, 
de havde staaende i St. Pederftrwtde, 
hvortil der er Gennemgang fra Eim- 
dommen. 

Raturligvis lunde det ilke undgaas, 
at denne Transport blev iagltaget; 
men da man mente, at del var Flatte- 
foll, der akbejdede i detes livlige 
Ærinde, tog ingen Notits af dem. 

Lcengete op ad Fotmiddagen lom 
den bestjaalne hjem vg vilde nckppe tro 

sine egne szne, da han saa den tsmte 
Lejlighed. Han gil natukligvis 
sttats til Politiel, der nu lebet eftek 

»Th-oene. 

En Slypumpe drog i Folge 
»Bitte Sti." forrige Mandag over-Hol- 
iiedegnen. Pan sm Bei fugede den en 

vældig Masse Band til sig fra Aaen, 
og da den senere revnede, styttode 
Vandei ned i saa store Massen som 
man i Monds Minde itle har sei 
Mage til paa Egnen. Der var Die- 
blitle, Da Chausseen lignede en flam- 
mende Flod, og i Mosen bar den givet 
saa megen Verde, at Arbejdet fordr- 
big man indstilles. 

Gnld paa Fceroernr. Fra 
Fernerne sirives til Ritz. Bur.: En 

Zuge-non sont har opholtt sin her i 

nogen Tio for at underspgchersemeg 
geoloqifie Forhold, har spinnen ot’ 

»der findeg Gnld vaa Øen Noan Pan 
zhcns Initiaiiv fereg der for Tiden 
Ulnderhandlinner medGrundejerne oin 

äliet til lldnnttelsen of vedkoxnmende 

Leier. 

T ø d Es f a l D. lfn af Jnllankg 
sncn lendie Forretningsmaend, Grcgi 
fere: Hans Voje, er nfxxaaet reb To 
Den, US Aar Hammel. Gansle ung 
nuertog hnn sin Mist-ers ForretninkL 

»ic-n: han dreo op til en meget flor »ei: 

»grog«sForretninn, og sont fenere ocer 

«qu sit Aeiikskxsmhet »Musik«-J 
Horn- on Fokersiosii)rreininn«. J 
De senere Aar Vrev hcm en ftor For- 
retning i Hadsien Mcllr. Boje var 

Merkfiifter as jybslengelfk Damp- 
flibgselslab af 1866, Randerg Aktie- 

JTpmnrerhnnbel og mange andre fiore 
IVirlsomheder. Hkm Var i Halvfjer 
ferne Medlem af Rand-ers Byraad. 

Kpbmand Harboe fra Kais- 
lundborg, der som belendt bleo an- 

bolpt i Buenos Anreg for et ParMaas 
neDer sitzen paa Foranlerming af dei 
Danfle Poliii er —- efter hvad man 

vilde vide paa Børfen — bleret log- 
ledi as de nrgentinfle Autoriteier on 
Var faaei de Penge unleverede, som 
han fandteg i Besirsoelfe as ved sin 
Arreftaiion Grunden hertil flal ver-— 

re, at Strassen for de Yakhusi-elfen 
sum Harboe havve begaaei, efter de 

argentinsle Love hsjfi lan strasses med 

et Aars Fængsel og Personer, der tun 
kan idsmmes Denne Straf, lan efter 
Reglerne for Ublevering i Argeniina 
ille iidleveres· 

— cenere Efierretning meddeler, 
at Kobmand Harbo allerede 14. Juli 
blev lssladt i Buensos Ayres, vg« at de 

besiaglagte Penge blev hacn tilde-ge- 
lebende- 

Hsj A ldet. Enlefru Sophie 
Dinsem boende paa Egeland i S. 
Biert,«fylder i Islge »Kolv. Asv." den 
12. August 99 Aar. Den gamle Da- 
me er i Forlyold til sin hsje Alder fau- 
vel ffælelig fsom legemlig frisk. hun 
er megei afholdt paa Egnen, hvor hunx 
bar tilbragi næfien hele sin Leviiid. 

Dana College, 
Blei-. Nebr , 

hegt-aber stn Munatstetmln sen l. October 
Stri- eIxet Katalog. 
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sidfte IN Ilar hat 
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Aomns Bot-sen, 
L Washington Et» Nimm-, Jll 

DANSK sAGFøRER· 
H. P. Petersen, 

AU- rnisx n( LIHV 
Uddannet het- i Landen mm tat» og skrivct 

det dsmke spros. 
Turm-.- p«-;« Rjrli w («1·«11-1)·,-.1(-)nl·»«. 

200 Bcc friscin (triks. http-. 

Humlok 
10 Aufs Vitkiomhed. 
Z Forfcndcs til g 
Z alle Stam. E 

Bryggct paa ægtc gannncllands 
Nimm-. Skrip cftcr Pnsljftc. 

Amt-irr autagesk 
SELLE clTY SRLWlNG co. 

Rat-ine, Wi-. 

Stomrtct Tilbud til uyk 
Abouncut kr. 

Nur Jlbonucinkr ian nu san »T).nflc1«rn « 

or(,,i-01vku« set-nir:tAat«io1-sl.T-0. 
«:sck.:1dn.«n«r1ns.«i,snitjilufmmMnns 

nidssdlnd mko Um Inn-hold. 
«Tanstkrkn« n« bist rukitc to Gange om 

U a n uvtcnnnckvr Nul- dxshlnv For del 
danssk Fast i Amuth 

Emv THE-« mkv Bestilliua pnn Vk to 
Blut-c til 

Dem-h cum. Publ. Don-g 
Mai-. steht-. 
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E Dr. F. R. Stcwatt. 

Lege og Kinn-O 
sont-r net hallet-I spukt 

—Blait, Nest. 
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IH Vort nye skandinavislce Album meet Portrætter as 
« den danske og svenske Kongc litograferet paa ünt 
« ccnutoid,p01ckct som Eikeime-» og indduuden i m-: ki- 

neste Silkeplys med korgyldt Kamme og Dekoration. 
Dct staat paa en Opsats og hat en Skuffe til Pom- 

grafier. Det hele tagcr sig Hut og elegant ud. 
Dette Album er en Pryd for ethvert Hjem 

Pkizen er nedsat km S7.50 M S4-oos 
Danlsh Luth. Puh1.ll0aso, Blatt-, Nein-. 
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