
nnmarle 
Det nye Bispedömmr. 

Den længe bebudede Lov om Ou- 
tettelsen af et nyt Bifpedømme, em- 

fattende en Tel af det nuoaerende 

Sjællands Stift, er nu efter at have 
været til J. Behandling i Foltethins 
get gaaet i lldvalg. Forhaabentlig 
vil dette ende sine Forhandlinger saa 
buttigt, at Loven tan blive geritten-: 
fort endnu i denne Samling; thi 
Trangen til en Reform sont den fon- 
slaaede har vceret til Stede i ansin- 
lige Aar, og den votser Aar for Aar. 
Naak man erindrer, at Sjællands 
Stift omfatter «Sjcelland, Mem 
Bornholm, Fcewerne, de veitindifte» 
Let, Sømandsprcefterne i England,« 
og Hain-borg, Libau o.f.v., at Einst- 
lands Biftop saaledeg hat det ever-i 
ste gejftlige Tilfyn med to Femtedelet 
af Rigets Befoltning og derhos foml 
Hovedstadens Bisivp i mange gejft-j 
lige Sager er Ministeriets selvstrevY 
ne Raadgiver, vil man fotstaa, at en 

Deling af dette Arbejde er nodven- 

digt. Ellers bliver Tilfynet ganste 
uoverlommeligt. 

Der lrceves itte nsoaet pekunicerts 
Offer fta Statens Side. Mtdlerns 
til Oprettelfen af det nye Bispedpm-’ 
me stammer fra den gamle Sjæl- 
lands« Bispetiende, sont et inddraget 
til Brug for tirtelige Øjemed. Man 
tan vanfteligt taenke sig, at States- 
magten stulde nagte Ansvendelsen 
her-as til det Øjemed, hvottil denne 

Jndtcgt opeindelig er bestemt. Man 
kan disvutere om, hvorvidt Staten 
oa Kisten sial stilles; men faa lange 
Baandet imellem dem bestaak, vilde 
det ilke være loyalt, om Staten bil- 
de ssge at hindre Kirten i at faa de 

nødvendige Betingelset for sin sunde 
Udvikling 

Og det vilde veere en stor Festta- 
gelse at antage, at det biftopveliae 
Tilftm intet betydet i Kirkens vgl-Dic- 
nighedens Liv. Entwer, der hat over- 

været en Vigvevifitats i en Lands-kin- 
eller Købftad Kitte, vil vide, at 
der itke er nogen tirkeliq Begiven- 
,l)ed, itte nogen Gudstjeneste, ikke no- 

get Missionsmode, der omfattes nie-v 
faa megen Interesse som den lovliaH 
bessittede Biskops Visitats og Kate-! 
lisation med Ungdommen i Kirtenl 
og Stolen. Ogsaa i Kobenhavn vit- 
de en Genioplivelfe deraf utvivlsomh 
faa en itke ringe Betydning: man tan 

jo se, at alene Prceftens Beføa i Sto- 
ter der i Byen betyder meget for Bek- 
nene og i mange Tilfcelde oglaa for 
Lcererne. Ved Bispevisitatfer der 
vilIde Baandet mellem Kirte og Sto- 
le knvttes fasten og blive mere bei 
vidst for Befolkningen En rigere 
Forbindelfe mellem Prcesterne og Bi- 
siopverne baade »in urbe et in arbe« 
Ei By og Land) vilde være frugtbrin- 
gende. 

En Bistop med et ufoeholdsmæs- 
skg stort Stift npdes imtdlertid alt- 

fot meget til at nsjes med den strikt- 
lige For-bindele meldens det er den 

personlige, der hat den sterste Be- 
tydntng. 

At Sjeellands Stift deles, er der- 
for tirtelig set det enefte naturlige. 
Hoor Stillelinien bsr dragses, er et 
sank-et Spprgsmach Hvis imidlertiv 
de ovenstaaende Betragtninger er rig- 
tige, da folget det af sig felv, at den 
Del af Stiftet, der stulde være tnyt- 
tet samtnen med Hovedstaden, tkte 
maa blive altfvt stor. 

Der er i Kibenhavn og paa Fre- 
deriksbetg næstet 100 gejstlige. Den 
ene Kirke byggeg eftet den andeu; nye 
Sogne optettesx der ee Trang til me- 

kn ArbejdiW, til Nackt-, Vejled- 
jetng sog Mtatset af Bissen-pen. 
Man maa glæde sig over den tige kir- 
Mtge Wkltng zned Henspn til Kir- 
kedygntnger v.s.v., Tom hat fundet 
Steh under MMtdamä Forfcedr. 
Men begyndt er itte endt. Der et 

ecdnn nieset at ordne. Ksbenhavn 
med Ftedertsksberg hat z Million 
Judbyggeer. Det et ille for ltdt ttl 

et Btspedsmmr. Fsier mane hertil: 
Bornholm, Fett-erne, de Vestindtste 
Øee og Ftedekilsborg Amt, der er 

saa nøje tnyttet til Hovedstaden, da 
har man aldeles tilstrwlkeligt til et 

innieligt Stift for en Metrovolitan- 
bistop. Det vorige Sjællands Stift 
er da naturlig henvist til Roslildc 
som Bispesædex detved genoptages. 
de gatnle Traditionen der er den 

gamle Tonikirkex der er endelig for 
Zamfæsrdselens Stnld Knudepunl- 
tet for Jernbanelinierne. 

Smaanyt 
Kun 818 fra Sverige - Nor- 

ge eller Danmart med den eneste di- 

»rette Scandinavian American Line. 

Danmarts Ecke-erfrore- 
nin g. Ncevnte Forening tan i Aar 

Hse tilbage paa en 30-aatigTilværelfe, 
Lidet den stiftedes i Foraaret 1874 

,af de tre belendte jydste Leerere Emil 
Santer, P. A. Holm og C. A. Time- 
god, der nu alle er afgaaede ved Div- 
den. Efterhaanden har den udvils 
let sig til en ret betydningsfuld Or- 
ganisation, der paa flere Maader hat 
faaet Jndflydelfe paa Ordningen af 
vor Folkesiole. Af den fornylig nd- 
sendte Medlemslifte fremgaar det, 
at Danmarks Lcererforening ved in- 
deværende AarsBegyndelfe talte6401 
Medlemmet, fordelte i 119 Kredfr. 
Blandt de nuværensde Medlemmer et 

i alt 104 opfsrte sont »scerlige Med- 
lemmer'«, der ikte har Ret til at del- 
tage i Afstemningerne i Foreningen; 
til denne Afdeling af Medlemmer 
bører en Del Prcesten Boghandlere, 
Lager, Leerere ved Latinsloler og 
Realfkoler, Koban-nd Landbrugere 
o.s.v. Jøvrigt ornfatter Leu-erfrore- 
ningen nu den langt overvejende Del 
af Folkeftolens Lmere og Læretins 
der. Flere ny Kredfe er dannede i 
1903, og Foreningens Fremgang i 
det forløbne Aar hat dceret ret be- 
tndelig, idet den i Aarets Løb har 
faaet ca. 200 ny Medlemmek lved 
Beqvndelfen of 1903 var Medleinss 
tallet 6203). 

Den Agitation, fom de foreftaaende 
Beftnrelfesvalg lan ventes at ville 
medfsre, vil siltert bidrage til Uber- 
ligere at siaffe Foreninqen Tilgang, 
og da Forholdstalssvalgmaaden nu 

for forste Gang flal anvendes, tan 
de forsiellige Retninger indenfor«For- 
eningen ventelig blive representerede 
i Beftyrelsen i Forhold til detesStyr- 

»le, faa at den tidligere tilftedeveerende 
Fare for en Deling as Foreningen 
vistnol derved er afvæeget. Den fis-r- 
fte as Foreningens Kredse er Reben- 
bavns Krebs med 223 Medlemmer. 
Den har valgt Leerer J. Gr. Not-by 
til Formand og Laster Th. Bunde til 
Kasseren 

Vekfelfalsk i Aarhuö. 
Ihn Vinhandkcr Andreas Halb i 
Aarhus blev ifølge Aarhusbladene 
fortige Tirsdag anholdt for BUN- 
fa«lft. Han hat for 2 Aar siden ret- 
tet en Vekfel, efter at Kautionisten, 
en Partiiuliet Reddersesm som den 
Gang ejede Promenadekafeem havde 
foksynet Vetslen med sin Understkisi. 
Forholdet var imidlettid venstabe- 
liqt, og Reddersen hat fsrst gjottAn- 
meldelfe nu, da Lan flete Gange for- 
gæves havde spgt et Tilgodehavende 
hos Halb inddrevet. 

Halb var i sin Tid en af Aarhus’ 
stsrste Bingrossereke, men spillede 
Fallfk for et Pay Aar sideth 

Der et fenere, meddeleg der ftaAatss 
hus til R.B.,afsagt Arrest-befrei over 

fokbenvætende Binhandlet Andr. 
Halb. 

Scandinavian - Ameri- 
can Line hat nedsat Prier til 
818 fra Skandincwiem 

Stot Brand. Guardejer 
Christen Christenfens Gaatd i Nir- 
bæk ved Hillerød er fertige Frevag 
Aften fuldstændig nedbrændi. Jlden 
Gredte sig til et Pat mindre Dase, der 
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ligeledes nedbrcuddr. Deß-ne blev 
keddevcz detinwd inbebrændte den 
ssvrige Ddl aif Besætningen, horni- 
blcmdt 60 Køer. Jlden, der opkom i 
Koftalrem formodes paasat. 

J Fl. et fenere Telegtam reddedes 
Juni-net Endvidere reddedes He- 
stene og Sivinene, de sidste i saa for- 
lommen Tilstand, at de maatte siaas 
neb. Hele chkgbesætningen, der 
beste-d af et halvt chundrede Kreatu- 
1er, inbebrændte. Fra Gaatden for- 
plantede Jlden sig til et Lejehus, der 

liqeledes nedbrændtr. Løssret var 

agsukeret i Frebetilsborg Amtå 
Brandforsikring for 26,760 Kr. 
Ejendommen er, faavidt vides, assus 
retet i Tistifternes Brandforsikting. 

Scandinavian - Ameri- 
kan Line hat nedsot Prifen til 
818 for Fribilletter. Kpb Billetter 
sum-L — 

Paa Flugt til Amerika. 
Tjeneftekarl PeterChristensen i Mon- 
struv ved Hobro opdagede for nogle 
Dage stden,at han var bleven behaa- 
let for to Sparelassebsger, paa hvil-·- 
te der indeftod et samlet Beløb af ca. 

1100 Kr. Tyven et hans Spsterføm 
en ung Mund ved Navn Nicolaj 
Nin-lassen der indtil for Dort Tid 
siden havde haft Ansckttelse i Siingetö 
Snmasiineudfalg i Aalborg. Han 
hat i Hobro Sparelasse hævet 550 
Kr. vaa Vogel-ne og et nu paa Vsi 
til Amerika. 

Biftop Poulsen. »Arme- 
ligt Dagblad« meddelte forleden, at 

Bistop Poulsen i Vibotg eftek For- 
lydende var alvorlig fyg. J den An- 
ledning hat »Dagbl.« spgt mermeke 
Oplysnfng i Viborg og fra bebsteKib 
de faaet Meddelelse om, at Bist-sp- 
pm der vel fremdeles lider af den 

Tarmtatharr, hvotaf bcm hat veret 

plaget i et Aars Tit-, efter Anstan- 
dighederne befindet sig bel. Han fer- 
des, som fcedvanlig, ude og inde, pas- 
fek sit Embede oq synes i det bele at 
være i jckvn fremasdsitidende Bedting. 

T is d H fa l d. Afdøde Hemde- 
fcrstander Triers ækdfte Dotier, Jn- 
qeborg, der var gift med FOR-Maleva- 
ftander Poul Hanseng Broder, Nieig 
Hansem som er Medejet as Vallekjlde 
Hojfkole, er afgaaet ved Toben ester 
en langvarig Zygbom 

818 løfer nu en Ftibillet meo 

Ecandinovjan Americnn Link- 

En forgelig Trank-port. 
Ved Niddagstid forrigeTorgdag blev 
man, fortckller »Randeks Amtgsavig««, 

Yi Grenaa Vidne til et trist Inn, idet 
ten førfte Ecnding Zindssnge til den» 
nnoprettede Zindgfngeanftalt paa« 
Tsalgtrup ankom med Toget fta Aar- 
hus og i almindelige aabne Vogne 
kørtes ud til det fremtidige — og del 
fagtens for de flestes Vedkommende 
link-vorige — sOpholdssted. Stalle-- 
ne — 18 i Tallet —- var alle iføtte 
en ensartet chdning vg saa femme- 
lig Tigegykdige ud ved ast, hvad man 

foretog sig med dem. De ledsagedes 
af flere Betjente sra Aakhus Sinds- 
sygeanftalt samt StiftsfysikusJohan- 
sen. 

Anstalten pac- Dalsttup staat nu 
rede til at huse 60 Patienter, der i 
stet af den nærmeste Tid vil an- 

tomme i flete hold. 
Som Anstaltens Lege et antagen 

Lcege Eltnquist i Glæsbotg. 

Bsott med Skellene! Pan 
Horsens Landbrugssotmings Gene- 
ralfotsamling fertige Lskdag udialte 
Immundem P. Svendfen, Egebjerg, 
Ti Folge »Hm-L Folleblccd: 
i »Karlene spat ille vpholde sig i 
fdetes »Kamre«; de stal ind i Stuenl 
li deres Friti-d. Vaek med Skellens 
i hiemmene, og væk med Stellene! 
imellem Hjemmenr. Den gamle Ter«l 
le: »Jeg er kun en Guardmand« el- 
ler: ,,Jeg er tun en Von-de« stulde 
nsdig nu eftersplges af: »Jeg er tuns 
en Husmand!« Dette »san« maa vi’ 
have udrtwdet af S«proge-t.« ; 

Ribe Domkirkr. FotledenL 
Esteemiddag KLZZ fansdt der en mini: 
dre Hsjttdelighed Sted i den endnuj 
itke helt fmdige Nil-e Demütig idet« 
der i Alterets Fod indmuredeg en arg-i hugget Tufsien med kamnenter ved-j 
rnende de ved Domkirken udfsrtex 
Arbeit-et Vsjtideligfheden ovetvceeesj 
des i Jslge »Liebe Stifisiid.« as ea.’ 
1000 Mennefter, thxwlandt bemer- 
eeves Kissen- Arekteet, Prof.ekmberg, 
De. phil. Mut-, Stiftamtmand 
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) St dsdeligt Fiin Vogt-ok- 
,det Jørgensen, Standerbotg, som 
for wogen Tid siden var bleven kamt 
as et avoplektifk Tilfcelde, og fvm nat 

iqen var bleven nogenlunde kestitue 
stet, faa han kunde fcerdes »de, faldt 
i Fl. ,,Aarbus3tiftst.« forleden For- 
middaq nden for sin (5jendom, for-l 
mentlig i et Anfald af fomme Eva- 
dom. J Falk-et mod den frcsne Jord 
paaera bon sia en Hiernemfkelfe In 
Dode sidt hen paa Eftermiddagen. 

Jørgenfen var en gammel, bekendt 
Borger i Bven og en elfkværdkg 
Mand. 

Etgplosion ved Fotogkæ 
fering. Da Fotsograf Grøndahl i 
Rubspbing forledenEftermiddag stut- 
de fotografere de Danserinder og 
Don-fere, der stutde agsistere i Isolie- 
danse ved den stedlige Sangkreds’ 
Maskerade, eksploderede if-!ge»Ølan- 
denes Dagblad« Magniumsladningen 
med en saadan Kraft, at Ruderne i 
Sakn sprengtes, vg thogtafen sit 
sine Hander faa siemt bestadigede, at 
Lcegen maatte tiltaldes. Nogle nar- 

staaende Personer sit ogsaa detes 
Part. 

Guardmandskoner gtr 
G y m n a f ti k. J Kvldingegnen et 

der i Folge »Wald. Felsele dannet 
en Gymnastikforening for giste Kvins 
der, idet en Snes Damer i Dong og 
Omegn, for ststfte Delen Gauen- 
mtends Hustruer, hat stuttet sig sam- 
men for under en Leeres-s Vejledning 
at sve Gymnastit. 

Ulykkeötilfældr. Fister 
Carl Juul af Listed kom i Folge 
»Bornh. Av." forleden ulyllelig af 
Dage under Arbeit-et med at fælde 
et Tm i en Swv ved Listed. Just 
ssom man var i Fætd med at tmkke 
Tretet neb, smwlede Juul over en 

Seit-bunte, og Ttæei fiel-di over need 
thm og ramfe saa haaedt i hopedek, 
at han dvde under Transpoeten hjem. 
Hatt efterlader sig hussttu og 3 Mon- 
strmerede Born i meget trange Kam-. 

Stor Dampslibskria. 
speisen et nu 818 fra Standinavien 
mev Smwinavian ,- American Line. 

Kunst under en Vogt-. 
Fort-alter bog Otto III-usw« Auge 

Notnnkels, Sen af Stadslcege Nam- 
«telg, Qoense, viloe fertige Fredag 
Aften paa Kavalij i Odense 
springe op paa en belæsset V-ogn, der 
var i Fari. Han fejlede imfdleriid 
Springet og fcridt ind under Vsognen, 
der gis over ham og kaufte hom« 
Dsden indttaadte sjsblillelig T 

Knuft i Mslleværtei. Eni 
Tjenesteksatl hos Gaatdejer Nielöi 
Jensen af Saltusm blev i Folge »Mot- 
ring Amtstidmde« fortige FredagJ 
klemt i Huömsllen faa farligt, at han: 
Lorbag Morgen afgik ved Dsden T 

l 
NytAndelsslagteri.1ld-i 

valget for Anlægget af et Andele 

singteri i Hckbto holdt fottiqe Fre- 
dag Mode. Der er nu indtegnet ca. 

11,000 Svin, og Singteriet er der- 
med sikrei. Pac- næfte Generalsta- 
samsing vil der i Folge »Hobro Fol- 
keblad« blive taget endelig Bestem- 
melle osm SIagteriets Opssrelfe. 

Dsmt Voldsmand. Has- 
mand Streu Sprensem der e fertige 
Manned overfaldt Katlen Jens Sin- 
der Poa Braut-by Land-bei og til- 
fsjede ham siere Knckvstth er i Feige 

s— 
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»Kalundb. Dagb1.« ved Sams- Bitt 
tdømt 6 Gange 5 Dages Band og 
Brot-. Jens S«nder er nu udstrevet 
af Hof-Maler 

American. Dominion 
og White star Lines’ 

Dampeke vedltgeslmldek ketskelmsssslke kol- 
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To· Ziiiitli is bli. og geiiiienttktilleii iiied lioide Platte lil Jledieqiielie a- 

iiiiiideiiiisrdige Negiveiiliedet ima de foitltllige Tage i hele slliiiei 50 Rein-l 
lsii pigietide Nani- til Roniiisiiiander ellu lot de slskie EoiidagizilolebpiiL 

Tit de nuge lll 
Trocuö Bklnvulnq for pen, ver vll lsem l Verdeti. 

illi ts. Hkovgaatd Peter-seit 2552 Sidein Ziiiiili iiidd. Pkis i50 »Aus-. 

Perlen 
Ved S. Anlei. lsslegaiii iiidli. iiied Niildsnit sthis l« CeiiU 

Under Gram-r og Palmer. 
Krislelige Fortiklliiigek as Hiiiit (Si)ets. IN Sitten Ziniiti inbb. li« Eeiits 
Jiihold: susraiiiloueik Giøii Paallr. keii ioifiiileoe Jiileiesi. 
— Teil gede. gaiiile Heilmi. s— Neiiiieiii et Elek. Hi Stilhedeik 

Inder vor-. 
Krisielig Einaasiqllet og aniiier as Jobiiihaiiseik llss Zwei. Elegom 
iiidb. so ists-. 

Tit Gut-. 
Assohii idciiiieik Iiidiid opad, minnt-, bieiiiakk Lid til sueioeielie og 
Lulniggelir. löl Sitten lslegiiiit iiidb.3.l() Heili- 

Tisie fiiie Siiiaabøget aiiveiides i iiiaiige Tiiliilde tsltzeiiuilarei til Koiiiii 
iiitiiioeti TaiiiiiatL 

Sangercn 
i beseligt Meinka Wind ined Titel i Null-, Wiildliiit Teitiie lille elegaiite 
Iaiiger egiiei iig godt soiii Nave til .lloiiiiiiii:iiiou. Viis stillt 

isiidoidek heiiorses til Te itiigeg Biblioiel og Ojiiiiiiieiis Läblioiel i voi 

Katalog. i«igelides for Bilileis og pllii Testaiiieiiter 
Butten 

i lisflei Biiib iiied laiiiiile Zwei-, iolidt og iiiiiikt itidb. Piisz Cl J-« 

kiqcledes liaveg et godt llbvtilg ai .llotiiitiiiatioiic-loii. Alle-im og Wir-g 
geloii. 

Nonne oatiiiiillesi irgle Nitld l«sc. jiavii oq Taro l.’«c. 

Salineböger til Koiifirinatioiteii. 
Folgende anbesaleø: 

Udgaveii iideii RollekteL Epistler og Evaiigelier. (i alt 816 
EaliiieU 

Ni 9. J erteiligiiei Riitusskiiiosliiiid iiiio Knie-, Mille-, :«iiiiii tig Liicl i spitlo 
samt thildiiiiL Eiiiiiksoiiiilog og Probe-tat Viig Dl SU. 

«Ii’i. lu. J iiiegei siceith bpjeliqt Nebeltindsluiid iciterliqiiei xllltiiolws iised ums, 
Dame Og Titel i (8«iild, («««iill)i«:iii, Hiiiiivgoinilag oz Foceml Fl.««· 

Udgaveii iiied Kollei"ter, Epiftler og Evangelier samt begge 
Tekflroekkert 

Ni« III-. si iakiiiiie Wind imii :Ii’i-. kl. Piisz Ol.«'-0. 
Hinz-)- Hi jaiiime « « « lu. Brig stritt 
Ist-. 32, J poliirct Bind, iiiegei iiiii iiidliiiiideii Teiiiie zaliiiebog iaslges de 

ilstt m. da den et iaa nei, iiiiiil og solid. Zirclig saklges deii foni 
Nav- iil .iloiiiitiiiaiiocr. 

Alle vore Salmelioger er iiidliundne ved Haaiidcirbejde og 
ikke iiiafkiiielavet. Hverken Biiidet eller Bogen er odelagt ved 
Prediiiug. Te vil finde-I at viere inere holdliarc og lieer iiidb. 
end de, sont feines andre Zteder. 

Navii pa"atrykke-Z i ægte Giild for l0c. Navn og Taro l5c. 
Saliiieboger. livorpaa Navii er trykt. tages ikte tillmge. 
For billigere Zalinebøger se vor Katalog, sont tilieiides frit 

paa Forlaiigeiide. 
Alle Bestilliuger etspederesz liurtigt og iiied Linhii. 
Tet er altid bedst at niedseiide Velilbet for de bestilte Sal- 

mebisger for at iindgaa dliegtiikaböfprcljer og lldseiidelse af 
Regninger. 
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Konsirmationskort 
Vi har et godt lldvalg af pcene Kort for Konfirmatioiieii. 
Priseriie ere de og 10e Stykket for de almindelige Kors. 
Vi har ogsaa fine iinporterede Konfirmationskort fra Tan- 

mark, sum fælges til läzzc og 18c Stykket. Te ere meget ele- 
gante og smagfulde. 
Zeuge list messend-I Beliillingem I Etsptditioiiec liiictig og paslldelis. 

DANISII LUTlL PUBL. ll0UsB, Malt-, Nehlh 
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