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Undet 21. September er Bistop 
out Fyens Stift, Dr. theol. H. V- 

Styhk, Kind. af Ddg. og Dmd. efter 
Taf-Mittag pac: Grund af Svagelig- 
heb asstediget i Naade og med Pension 
jta den 15. November d. A. at regne, 

og Ministeriet for Kitte- og Undetvis- 

ningsvcesenet er bemynviget til at til- 

kendegive Bistop Styhr Hans Maj. 
Kongens allerhøjeste Paaftønnelse af 
den Dygtighed og Nidtcerhen hvormed 
Jan i en saa lang Aarrcette hat tjent 
Akten vg Staten. 

Under s. D. er Sogneproeft ved St. 
Knuds Kirke i Odense, Stiftsprovst 
over Fyens Stift og Provst forOdense 
Mbstalz L. N. Balslcv, R. af Dbg. 
pg Dbmd. bestiktet til Bistop over 

Fyens Stift fra den 15. November d. 

A. at regne. 
Lautitz Nitolaj Balslev er ncests 

ctsdstie Søn af den i sidste Tid del- 

iendte Sognepmst Rasmus Vilhelm 
Balslev, horende til de bekendte Haar- 
lev Balslev«er, og født i Horsens Pur- 
fteganrd i Vensysfel d. 17. Oktober 
1845, altfaa nu en Mand paa 58 

Aut. Han tog i Januar 1871 theolo- 
gisk Attestats meb Land og blev fire 
Aar efter personel Kapellan, forst hos 
Pastor Fritz i Brcendekilde og Bellin- 

ge, i 1876 hos Stiftksprovft Boesen i 

Aarhus. Sitten 1877 hat L. N. Bals- 
Iev været i selvstcendig Præstegerning, 
i16 Aar i Hvilsagek og i Lime, Inl- 
1ansd, fra 1883 i V. Hcesinge og Sand- 

holts Lyndelse paa Fyen, hoor ljan i 

1892 tillige blcv Provft for Zalling 
Herred, og sskisen 1895 i Odenfe som 

Stiftåvrovft og Sognepræft ved St. 
Knuds Kärke J kenne Stilling bar 
han gentagne Gange for lcengere Tid 
Metet tonsåitueret i Bifneembedet cg i 

Bette som i fm øvrige Embedsgeming 
lagt betnkekige adminisjratine Enner 

for Degen. 
Den nne Viskop er en fraielin, mvni 

dig udseende Stiftelfe, en veltalendsd 

Prcedikant, i sit Livs en Kristendomsksi 
syst ftanende den højtirtelige Retning 
mermest, og tillige en velvjllig Mand, 
der ved hele sm Birksomhed, ogsaa 
jom konstituetet Bissen bar vundet 

wegen Anfeelse og Yndeft J den 

kirlelige Literatur hat han sat Spot- 
ved et Bind Bibellcesninger under 
Titlen .,Gammelteftamentlige SMA- 
fey betrageede i den nye Path Ly5«. 

Bist-pp Balslev er siden 1876 gift 
web Marie Madalene Fenger, Dotter 
of Lic. F» i sin Tiv Sognepræst i 

HIje Taaftrup. 

Bestindiens nye Guyet-non 

Allerede medeng den vestindiskI 
Salgsfag sind paa, betragtedes det i 
indviede Kredse ikte fom nogen Hem- 
melighed, at Guvernør C. E. Hebe- 
mann vilbe nedlcegge sit Embede som 
Guvernør for De vestindisie Zet i 

Tikfælde of Salgstraktateng Fortai 
fiel«se. Tens Vedtagelfe vilde jo have 
gjort hanå Tilbagetrceden til en Na- 

turnødvendighed 
Efter siktert Forlvdende har Guyet- 

Jwt Hedemann i disse Dage qjort Al« 
vor af sin for Aar og Tag fioen fati 
jede Befkeknmelfe og vis, endnu Enden 
den vestinonte Kommission-, Betænt 
ning og De Lea-f folgende Forslag hnr 
vieret til Behandling i Riggdagen 
stelle sig tilbage. 

Dette vil medføre, at der straks kon- 

stitueres en ny Guvernør og hertil skak 
viere udfet Kontorchef under Finans- 
Ministeriet Fredserik Peter Hort-Lo- 
«tenzen, fom man da, uden at være 

«Pkofet, tsr sige senete vix blive fast 
emsaj i Embedet, saafrenri Rigsdagen 
Tom med iil det Kommissionsfotslag, 
Tom pnsiet Gusvernsrstillingen bibe- 

Zoldi. 
ht. Hinri-Lorenzen er Stn af 

Gatskaad, Stiftzstrivek Hiert-Loren- 
sen i Roskilde og er fsdt i Slesng 
ten 17. Oktober 1860, hvot Fadeten 

Vi bar lige modtaget et velass 

got-betet Udvalg af 

Ulclne Moletöier 
H- Entragt- og Vintersæsoneu 

,»sk M Udvslg at 
« M»EW« 

ven Gang var Herredsfogeb i Stat- 
trup, og loni til Kobenhavn strats 
efter Danevirles Rømning i Februar 
1864. 

; Efter at være bleven Student og ta- 

iget juridisk Embebselsamen, ansattes 
han i Finansministeriet, hvor han 
efterhaanven er avanceret op, indiil 

han den 25. Juli 1898 udnævnies 
til Chef for Elspeditionslontoret for 
Slatte- og Stempelsager. Den 1. 

April 1901 blev han tillige med flere 
andre Embedsmænd under Finansrni- 
nisteriet dekoreret med Dannebrogs- 
ordenens Ridderlors. k 

Man vil af denne Kartiere for-staa, 
at Hr. Hjort: Lotenzen hidtil itte hat 
lunnet regnes sorn offentlig Mand i 
videte Forftand, det vil sige, at han 
ille er tkaadt i Rappori til Offentlig- 
heben ud over den Forbindelse, som 
hans Einbedsforretninger fette med 

irg. 
Her inden for Embedsverdenen er 

Hjort-Lorenzen kendt som en hurtig 
Forretningsniand og med en ikle ringc 
Evne til at udarbefde Love og Anord- 
ninger, og han stal blandt andet have 
været Finansminifter Hage i hsj Grad 
behqupelig ved Udarbejdelfen af Stat- 
telovene. 

Da Hr. Rubin lonstitueredes soni 
Chef fvrSlattedepartementet i Marts 

1902, var dette viftnok en Overtastel- 
se i miniiterielle Krebse, hvor man 

havde veniet, at Or. Hjort-Lorenzen 
ftulde beklæde dette Embede, og den 
vedvarende Konstitution gjorde Det 

siadig vcek sandsynligt, at han paa! 
en eller anden Maade flulde komme» 
til at indtage en mere overordnetl 
Stlling end nu indenfor Stattede-H 
partementet. 

Hin Hjort-Lorenzen, som er gifi 
nier- en Tatier af en Landejendomsi 
befindet v. Deuts, er i Bsxsiddelse af 
Fode sociale Enenslabe:, er f. Eis. 
en fortræsielig Selstabsmand: hdcsr 
ixnod bar-. ille er Parlmne ntariler. 

Na aar VI .«:et bar truffei han ii. 
sa: inrtszae ten hojefte cmbed:ftilli no 

i Vesiincien, nu da den nne Tid flal 

begnnde betonte-, da ftnlkies det sit- 
lett i førfte Ratte hnns ovenfor ons- 

taltc ljvne til at føre Jnmen ud i bez; 
praliifle Liv Da den Jndsigt i locialsä 
alonvnnsle Ferhold, som hang Stil-s 
erhverpe, og soin menes m 

ling hat givet ham Lejlighed til at 
ville opveje hantz Mangel paa Kenn- 
siab til udenlandsie Forhold; Mang- 
ler, soin han med sit gnde Hoved ag- 
praktisie Saus hurtig vil være is 
Stand til at udfylde. 

Ligesom Udvillingen i det hele ta- 

get i Bestindien nu betegner Brud med 
Traditionerne, saaledes maa ogsaa 
Udnckvnelsen til Guvernsr af en civil 
og ret ulendt Embedsmand, sont 
man i en fnævrere inwiet Krebs bar 
Tro paa, vg til hvis Evner man nat- 

rer betydelig Tillid, betegnes sont en 

Modsætning til Fortiden, da Stil- 
lingen var en Militætpost til Forti- 
lingen var en Militætpost, og hvor 
man i fsrste Ratte forlangte repre- 
sentative Erwer. 

Smaanyt. 
En uhyggelig Tut Forli- 

iden Eftermiddag affejlede Fisier og 
JHUHejer Jens Chr. Nielsen, ogsna 
Jtaldet »Mark Jens«, af Letndrup, o; 
TFifter Niels Peder Pererfen of Van- 
fteo fra Lønftør i Dereg Baad. Da 
tse oar kommen et Zinkke nd i Pred- 

«ningen, kuldfejkede Banden, men det 
lntledes bog bkgge Fiskerne at kom: 

Une op paa Baadene Kol. «Mark 
»Jen;-·«, der var meget sorkommen af 
Kalt-e, døde efter nogen Tids For: 
»l-b paa Baadens Kol· hvorfra hast 
’gled neb, da det var umuligt for 
Niels Peder Pederfen langer-e at 

holde ham fast paa Kplen 
; Eftet 13—J4 Timets Omflakken 
Idrev Banden i Folge »Nordjylland« 
omsidet ind ved GItttup Hvlme i 

Hanherred med Pedersen stadig ri- 
dende pas Baadens KIL Dagen ef- 
ter ankern han tilLøgstsør med Damp- 
fcrtgen og befandt sig eftet Omstæn- 
dighederne tet vel. 

Død af Kulos. En ung Sko- 
mager Larsen i Aalborg fandtes isol- 
ge »Nordj.« forleden Morgen sit-den- 
de dsd paa en Stol i sit Vætelse med 
en opslaaet Avis foran sig. Der var 

Jld i Kakkelovnen, og det er derive 
antagelig en Kuliozforgfftning, der 
hat gjort Ende paa hans Liv. 

Reiter-te bed Barnet i 

Hagen spi Kämand Fr. Chri- 
Mi- i Bedeckt-hanc- et et Alle 

Fscm m IX Uar san-met Duns, 

L— ,:l 
u 

fotleden Aste-I bleven stambidt as 
Rotter. Barnet laa alene i Sude-JE- 
relfet, der et paa 1. Sal, og sov. 
Da man eftet tort Tids Forli-b tom 

op for at se til det, havde Retter 

iflg. ,,Fredeh. Av.« bidt i dets ene 

Øre, saa dette var helt ophovnet, og 
forftellige Siedet i Ansigtet. Ver 
Eftetfyn af Gulvet fandtes et Hul« 
gennem shvilkei Rotterne altfaa hat 
banet sig Vej. 

En danst Dame til Meso- 
potamien. Lærer Jeppes Dattei 
i Gylling Stov, Fri. Katen Jeppe« 
der for nogle Aar siden tog Studen- 
teretsamen med Udmcerielse og siden 
hat vætet Læretinde ved Ordrup La- 
tinftole, tejfer ifølge »O«dd. Dagbl.« 
til Orfa i Mefopotamien. Hun et 

der af et tyst Seisiab bleven anfat 
ved et Vajsenhus for Born af de san 
frygtelig mishandlede Armenierr. 

Eftet Beftemmelsen stal Reisen fo- 
regsaa over Berlin, Wien, Budepest og 
Konstantin-weh Detfra fejles til 
Aleppos Havneftad i Sytien, hvots 
fra der er otnttent 40 Mil til Orfo. 
Denne sidfte Del af Reisen foregaat 
pr. Bogn og taget ca. en Uges Tib. 

Ei skcebnesvangert Styl- 
Le Ba a nd. Fotkige Totsvag fand- 
tes en lille tolvaarig Pige, Dotter 
af en Husmandsfamilie, dkutnet i en 

Mergelgkav, et Par Mit fta Vej1e. 
Ved Ligsynsforhøtet oplystes det, at 

Vatnet selv havde ssgt Døden, og 
Motivei til hendes Geming formenes 
at maatte spges i, at hun havde tit- 

egnet sig et ubetydseiigt Stytke tut-et 
Baand. der tilhøtte en Kone paa Eg- 
nen. Konen bar set Barnet beer-: 
Baandet i sit Haar, cg da hun sagdt 
rette til Barneis JJtadmoder, havti 
denne forehoidt Pigen, hvad hun hav- 
de exier Pigen benægjede imidlettii 
831 sagte, at nun hiaode faaet Basa- 
rgrt as skn Money Oj innen gjorbi 
cidere vers Zagen cHek Unttc meet 

saa ken. Men fort Tid efter neu 

Bamet forfvundet cg sandte-Z fors- 
Danen sites i en lille Mergelgrav ta-· 
ten Gaarden, hvor Hun tjente. 

Dndsaibkt er faa risse-get mere ske- 
geligt, som den lille Pige iflg. »He-If 
Dagbl.« of alle anfaas for at vom 

zneget flink og opvakt. 

B r X n Dt («)" a a r c. Foråekert 
Listen Dcd « Tiden IVftJD ter JLD 
tr-: fainenbnngede llolcknger on e- 

strsn nncsvfcrt Lade til Proprietcks 
LanghorngGaatd i Ztenvad i Gloss- 
borg Sogn ved Grenaa. Dis-se Bny 
ninger neobrændtr. Soeben, Masti- 
ner og Inventar samt Foltenes T- 
brænvte. Jlden antages opftaaet ve: 

Selvantændelse i Hset i Laden. Bygs 
ningerne var sorsittede i Landbygi 
ningernes alm. Brandforfitring for 
12,000 Kronen 

Soldaten-ne sank i Kældes 
ten. Fra Kantonnementet vaa 
Sjælland sikives til »Langel. Avis«: 
For-leben var en Deling Soldater If 
25. Bataillons Z. Kompagni indtvar- 
teret hos Proprietcer Hinri, Qster 
Stillingr. Om «Aftenen, da Solda- 
terne sad i Borgeftuen og spillebe 
Rott, sank pludselig Gulvet met-Sah 
Vater, Borde og Bænte ned i Rældes 
ren. Heldigvis tom bog innen ti: 
Stabe. 

Forulyktet Ziffer III-ite- 
tutteren «Gratia" af Grenaa, tithø: 
rende Bxødtene Chr. og Andr. Peter- 
sen, laa forleden ca. en Mil til SIH 
vaa Fisteri. Chr. Petetsen og en as 
Mandstabet var gaaet i en Motor- 
baad for at sætte Garnene, og Pe- 
tersen stod i Bagstavnen under Ar- 
beit-et Jkke en Vind ritte sig, og 
Ssen laa blank som et Sper. Pe- 
tersen hat antagelig faaet Durba- 
lance vg er styttet i Spen, uden at 
den anden Mund hat hsrt noget der- 
til paa Grund as Stsjen fra Moto- 
ren. Da han sit Skruen slaaet bat, 
var Peterien forsvundet, og hans Lig 
fandtes ille, stsnt Mandstabet flete 
Gange trat Gatnene for at sinde det. 

han spisste Tilronesed- 
let. Forleden blev en yngte Manr 
tin-holde pas Kongens Nytow sigtet 
for at have stjaalet 80 Kroner pp 
as Lommen paa en herre, sont havde 
sqt sig paa en Denk ved Kongeng 
Nytotsv og der var blau-bei halvt ind· 
Den unge Mand nagtede krafttg, men 

blev ftri til Stationen i Antontegade, 
va- an stral- underlastedei en am- 

Wlkg Vtsitatton, uden at man bog 
Hebt Pius-nd swdlnüd gjotve 
Wien- plubsekisf den Opdageb 

r- 

se, at Monden stod og tyggede pag 
noget, og da det bleo understgh viste 
det sig at være de tre Tilronesedler. 
Saa var Tyven selvfslgelig fældet og 
blev fort til Arresten. 

Os. Maj. Kongens Rege- 
ringsjubilceutm J Anledning 
af Henvendelser fta sorsiellige Sidser 
med Forespstgsel om. hvorvidt og 

paa hvillen Maade den sorestaaende 
40-Aatsdag for Hans MajestætKom 
gens Tronbestigelse teenles Weide- 
ligholdt, et »Verl. Tid.« sat i Stand 
til at oplyse, at Hans Majestslt itte 

ønssier den Omstændighed, at 40 Aar 
er fokløbne, betragtet som Anledning 
til et Jubilæum, og saaledes itle ven- 

tet, at den ovennoevnte Mærledag sei- 
res paa nogen scerlig Mande. 

Afsledigelset fra Stole- 
lærerembedet. Laterne Dani- 
elsen ved Aidt Stole og N. C. Mel- 
sen ved Guldbæl Stole er estek deres 
derom indgivne Andtagender paa 
Grund crf Svagelighed afstedigede 
med Pension fta 1. Januar 1904. 

Brcendte Udbygninger. 
Alle Udlaygninger til Uggetslevgaard, 
der ejes of Grevskabet Gnldensten, og 
som er bortsorpagtet til Forpagter 
Matzen, et nedbreendte. Rreaturerne 
tedxedes. Maskinetne, den indavlede 
Sckd m. v. btcendte. Jlden antages 
paasat. 

Den ved Branden anrettede Stabe 
anflaas til 75,000 Kr. 

Mission blandt Mor- 
»monerne. J Lobet as Estematet 
vil isølge »Dogbl.« Pastor H. Don-J 
sen fra »Den soreneoe Danst widrige-« 
list lutberste Miete i Nord-Amerika« 
holde sen Rcktle Moder rundt om i 
Tanmark i Forening med Præsterne 
A;«ssi«-e::«7eldt:Honsen (s31e«.inninget," 
;Bs«.s.is (L-oense), Mattlxiesen mager- 
te«), for at vsrtle Interessen sck en 

pUkEEEDn Vliindt de J?«,W«I) Mnskcl 
Agnus-onst i Utah. s 

III-komm vers Jeder-streb. 
Pos- sjckektext Tealzscertmed Noli-Engl 
er :’lri«sejoer Anders Jensen forlerexH 
TUtiJoaq tommet Ulrsklelig as Tage 
Jed et Joroslreo, der koalte han« 
Jan var bosidoende i Strandhuse 
Jeo Koloing, hvor han esterlaber 
Kone og slere Born. 

Jlxntxnsncsgembcret i Ring 
«ø b i n »T. tffter Forlndenke er Bors- 
«-«-.es·!er P. Iwane i Randersz kessqne 
set til at Drertacze Dei ledise Amt- 
snandzsernlsekse i Ninszobing. 

tkn Hure i Cvklehjule1. 
For en ntte Dageg Tid siben købte 

Eavvcrrtszejer Jakobsen i Zejth en nn 
sykse i Horfens. Da ban om Afte: 

nen køtte hjem pcm System styrtede 
ban plubselig, uben at han kunke 
tænke sig nagen Grund bertil. Vet- 
nærmere Eftersyn Vistr det siq isplge 
»Hm-s. Av.«, at Uheldet sinldtes en 

Hure, som maatje være sprunget ind 
i Forhjulet, hvor Den fah fast mellem 

Forgaflen og (F«c1erne. Daten ver 

ded, formentlig ved Flvælnism. Cyt- 
ien tog inqen forn helft Stabe, brüs- 
tet jo var ret nkckrieliqt, oq Or. J. 
si-— --.k«» --s«4 .:-- es-tk.4 DU- 
ltu,- ugsuu HUUI HU IJUKUTL opti« 

Tit jilmeo qratig Haresteg, og Dei ver 

»in dejlig swr Haken 

Et gamnielt Mord? J Eis- 
.nager Johnsondz Have i Dummste-«- 
,«:nde i Freceritshnvn er der innige 
Lnsdag Akten en Alen under Jord- 
xoetflckden fundet Etexettet as en Vol- 
sen Mandgperson. 

Man formoder, et Liget hat ligget 
her i 80—40 Aar. 

Det antages ifslge »Nordjylland«, 
at det er et Mord, der vaa denne 
Maade hat vceret skjult i san mange 
Aar. «" 
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..Danskeken« Nr. 2 er abso- 

,·« lut den bedste s)-innslcine, 

Ezj cler fal)ril(eres, og den lian 
;:" maalc sig nie-d livilken som 

-·,-..-..- liclst Masldne til langt liøj- i lcre Pris. Den liar tillige 
den Fordel frem for »Dan- 

.·; skercn« Nr·1, at den kan 
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V Trænrlxsjdet udfnxes —- ester Koberens Ønslke — i Eg- 

-
.
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(-
 

eller Ynlnmldetræ 
Yi sliulgerne hesvare alle Spørgsmaal med Hensyn til ) 

dissc Maskincsr og give 0jil3«snin Irr fi·it. sluiv lcnn til us. 
og vi vil give nænnere Furlclanng. Beløbet bedes sendt F« 

-( 

X-
. 

V
 

U
s
- 

X
X

 

nie-d lzestillingcm 
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Til surunnzevnte Priser maa Kober-ne betille Fragte-n til Hx
v 

J 

ih
- 

««·«,s? Tieres nasrmcste Jcrnliancstntion Fragten er 95 ccnts sur « ,- ·.«: Inser IUU Mil og beteiles ved Modtagelscn. kif- IS . «« 
n« 

i« »F symaskmen »Dansl(eren . Fj Ukl stoswtnaende vises lllustmtioner ascle furslcellige Model- F-! 

V
’
,
 

h
 

s
-
«

 
—

 

s 
« lcr as Symuslcincn »l)anslcercn«. Fzss Dennc svmaslcine. som falirilceres specielt for o- af en nf M 
« de storste Fabr-Hier i Amerika. hin- i en Ras -lce as Acr Stiiaet F 

sin Prove i Hund«-der nf Lmicslgmmnde Hjiskm ng 3112 us kn- f: 
stennnigc i sine Udtalelser ow, nt Mit-denen give-i- gocl Til- 
iredsstillelse Og er liize saa god og beier end Maskiner, Instit-— j. —

 Ei 
lor der ibrlnnges indtil den dolibclte Pris. Miislcinen hat lmj ä- 
Arm. Det lrie Rum under Armen er 5zx9 Tommer. san der 
sværeste Arbeij lcan med Lethed himndteres. Maskinen er E 
fabrilceret af de nllerbedste Materialer, lim- alle moderne E- Forbcdringer, alle l)e1e er fint afpudsede og nnjagtig tilpsm i- 
sede, Og alt muligt Hensyn taget til at forene Stzsrkc med 
Enkeltbed og til at gøre Maskinen letløbende og f()rel))-gge ;- 

Muligheden tot at komme i Uorden. 

J O Hver Masklne kannte-es for 10 Aas-. E O 
symaskinen bar selvtrædende skytteh selvsættende Naai 

og automatisk spolevinde. 
Med hvet symaskine folget et sæt af de nyeste for 

bedrede staalappamter. Apparaterne er nøjagtig tilpuss 
sede til PressestanFem et fabrikerede lielt as der bedstestaaL 

olerede og somilc eke og uden Dele al« Messing eller andet glødt Metal og uden loddede samtnenføjninger. De bestes af: 
Falles-, Titel-eh Binden Braider keep Undek Braidek slide 
Fluch snitrlnc slide Plate. site klein-net- af aumstekede 
stets-eigen Damen Thread Gatten-, Poet Hemmt-i- og Felle-·- 
Med bvee symaslcine folget dem-dem 12 Naale, 6 s let-, 
Olieltande fyldt med 01ie. stok og lille sitt-twole omles 
dek,10 Aste Garantiscektisilkst. illustkeret lnsttuktiongbsg. 

Vi over-tage- Risikoen, om en M Slcine bliver beskadiget 
ander thansportew og vi et- ogsaa villige til at tilbagebetale 
Pengene og godtgøre Fragmle , bvis en Kober Anden- Ma- 

älcinen utilfredsstillende og ander ekle-, end vi bar fremstillet .. 

en» — 

Til Oplysning for dem, der muligvis ilclte konstant-, kamt-· '. 
: for vi sselger diese Muskinet san enormt billigt, skal vi be- O- 

J merke, at Ren-isten bermed er at avertere for ,.Danskeren« « 

og elener den stadi videre og videte Udbredelse, ligesom det i,. 
» samtidig er os en de at kenne koksyne Folk med noget i 
: vitltelig godt. 

Adia- ,.l)anskekcn«, Blei-z Nebraska 
................................... 
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