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J it sc « fix-Ut. 
Svtedie Ruh-den 

Prof. Dogde,ansat ved Lanbcts Land- 

væscnlmreau, beregner Aarets Hoche- 
produkxion ide For. Stater til 179Mill. 
Vitsh. 

—- En ny Komet udcn Heile, er nylig 
Vpbaget af Prof. Barkmkd vcd Lickg 

Lbservatorium, Sau Francissco. 
—- Aarsdagen forCaliforniaciJndlenp 

kak fin Stat i llnioucn fcjrcdes i 
SM Francigco den Wdc ds. med ct stor- 
nrtct Dptog samt en M.r1-1gdc andre 

Festlighcden 
— Orlogsstibet »Antiotcm« der Aar 

I«7·5b1eob1)gget for den kjpnne Sum 

4f8521,714, blev forrige Fredag folgt 
for 86,700. Trævasrket var fuldstændig 
format-net 

— Guldfebcren griber on sig i Mi- 

Higmn As det ccdle Metal var der ind- 
tkl den Odc ds. paa to Ugers Fid, stri- 
UH der fra Jshpeming, var der advan- 
th for en Beet-di af 850,000. 

— Cn kolosfal Broncestatue af Wil- 
tmn Ptmy Philadelphias Grundlæq- 
NR skal om kort Tid reier i nævnte 

By- Stotten bliver 87 Fod høj, og et 

Fell s301·sie, somnogensinde er blevenfor- 
Mdkgct af Brouce. 

— Landvcesensburrauets Rappott for 
Uldcoakente Maciued anflaar Majseng 
GICtmemsnitgudbytte til 94.2 pCt.; 
Hode, 7?«4 pCt.; Havrc, 87.-2 pCt.; 
Rus- TUUZ pCt.; Byg, 86,9 pCt-; 
VPgl)vcde, 9:;.7 pCt.; Kartofier, 91,i1 

PG-; Tobak, 87 pCt. Dettc hoje 
Yiiddelttdbytte er blsjt en Gang i Lobet 
« de sidste ti-Aar, nemlig Aar 1885, 
blevet overgaaet. J de mais-produce- 
rensze Stater er Procentsntallet iaar 95 

Um 57 ifior, og stiller sig for de eukelte 

Futter sauledes: Ohio, 993 Indiana, 
«9; Illinois, 98; Jema, 993Missouri, 

«92; Kansas-, W; Nebenstu, th; New 

JYorL W; Pennsylvania, W; Virginia, 
W; Terms, Tin; T.citne—:sscc, s;::; Ken- 
tucky, Its-. Mitdetproecntnntatlct as 

JJaan og Vinterhncde for ianr er 77,I3, 
Jntod HZ ifjor og IS'-III Aar tMtH tssz 
Tour det 72 og IRS-h W ptFL 

—- Kriggvctemneme tilhorende G- 
A. R. havde i tlgeng Lob et storartet 
Lejkmødei Coluntlntg, Ohio. Cirta 70, 
000 Mond tog Del i Paradcn fertige 
Tirsdag. J Anlcdning nf Hojtidelighe- 
derne havde Byen Besog of 250,000 
Frentmede. 

-— Prof. Richard A. Procter, den 
verdensbetøtnte Bidcnskabsnmnd og A- 

stronom, nnkom forrige Mandag tilNew 

York fra Florida. Neste Dag viste det 

sig, at han vnr bleer angreben af den 

gnle Feder, og ont Aftenen afgik hakt 
ved Døden. Der er ingen Fare for, at 

Sygdokntnen skal ndbrcde sig videre. 

Prof. Proktor skulde i Lokdags meet af- 
ssejlet til Europa. Afdøde var Engelss- 
mand af Fodsel ogfpdt1837. Hans 
mest bekjendtc Vckrk hedder »Andre Ver- 
denek end vor egen. 

« 

— »Hvidhnerne« iAdn, Ohio, time- 
de og fjedredc forledcn en ng.3truutt, 
sont var mistænkt for at holde et Vor- 
del. Flere andre Datncr af tvetydigt 
Rygte crholdt Ordre til hurtigst ntnligst 
at forfvinde, hvis de onskcde at undgaa 
ubehagelige Folgen 

—Bovchalfen Kapt. Antwer sont 
forspgte at krydse Atlnnterhavet i sen til- 
le Seilbaad, blev tilligeined fin Band si-» 
stet op af et norsk Furt-i og bkagt til; 
New York forrige Ttrsdag. Da nan 
traf hatn, var han nden Band og Inde- 

» 

inidler og vnre tncrc end glad for at bli- 
vc tngct ontbot«d. Reisen tog sin Be- 

gyndelsc den lsde Juni Incd Boston sont 
lldgangkspnnsL 

Fejler Tig nogct snn heut-end Dig 
snatcst nnttigt tit en dygtig Stege-. Vi 

heute-de Lpnmsrksonthcden oaa Tr. Lu- 
cang :’luk-1-tigfcittci1t i en onden Spalte, 
og tnm hanc) Bog »Einem Lnsnnnctigljw 
der,« der sendeg ftit til Enhnetx 

Nebraska. 

Fon-ige Mandag og Tirstg indtmf 
rigelig Regnsald i Kearncn Co. 

—En gal Hund bed en hatt- Snes 
Stkr. Kvæg vcd David City. Syv af 
de bidte Dyr viste tydelige Tegn paa 
Galskab og tnaatte drei-bes. 

—- -Medens Shcrissen Onsdags Aften 
forspgte at nerestcre Stephen Leeck ved 

Byen Norden, en berygtet Person« der 

um« mtheenkt for Denk-Innern opstod en 

Skydeasesærc intelletn de to Mtknsd der 

endtc nted ct dodeligt Udsnld for Leecks 

Bedkomntendc. 
—— Et Osten-e Selfkab af ostlige Kapi- 

tälister og Fabrikanter besogte Kearney 
sidste Smng i det Ojetned at anders-ge 
den fortrinlige Vandkraft, sotn Kansalen 

yder. 
— William Mitchell, der var en af 

ValleyCountys fresnragende Form-etc og 

Direktøri Fitst NationaI Bank i Ord, 
kotn forleden afDage paa en meget ulyks 
tig Maadr. En Revolver, sont han 
holdt i Haanden lpsnede Skud og Kug- 
len traf Mandeu i højre Side af Hode- 
det. To Dage efter afgik han ved De- 
den. 

—- Mejeriet i Aurora nedbeændte for- 
rige Tirsdagg Nat. Tabet er 6,000, og 

der var flet ingen Asfurånce. Jlden 
formenes at veere pack-sah Mejeriet steil 
straks gjenopføres 

— Dotninic Staffin bosat øst sper- 
perial blev forlcden fanden ded ude paa 

Vejen en Milz Vej fta sin ,,Claim«. 
Han var omkommcn ved et Baade- 

stud. 
Morgentoget paa B. ek- M. lob for- 

leden ind i et Godstog ved Pawnee Ci- 

ty. Begge Lokomotiver Idelagdes og 

Postoognen blev staaet i Stumper. Den 

ene Loskomotivfyrer og en Bretnser dlev 

niget forstuvedr. 

—— Cn Ttersketnaslinc tilhot«ettdeD. 
M. Ottston opbmsndte sorlcden i Rathe- 
bcn as Will-ou Cn Nttist stn Lokomo- 
bilct var Skyld i llltskten. 

—- StntH-Fitirett, det« sluttcdes i Lin- 
coln i Ftedago, var ooetnntnde godt be- 

sagt. 
Hvis Du tmsker en virkclig nyttig og 

nndctholdendc Bog, san stritt til Dr. 
Rosenberg, 41 S. Clan St., Chicago 
ester hanc ypperltge Arbesde «Laegebog 
for Hverntand« og Du saar den st·it. 
Den gioer en suld Beskkiuelse as Men- 
neskets Bygning og alntindelige Sag- 
domnte. Hvig Du hat begaaet Ung- 
donts-Ubes·tndigheder san vilhans Arbei- 
de «Ungdonttnens Naadgiver« unt-e nist- 
tig. Ogsaa den settdes frit. Se Aver- 
tissententet i en anden Spalte, og heu- 
vend Dig ikke til nagen attden Lage s-- 
rend Du hat- gjort Dig bekjendt mean 
Rosenbetgs Bsgcn 

C. C. d a l l. 
1812-—1888. 

Ooet Jngen lukker Vandette sig hat«-! 
tigere end ooer Politileren der gaar udl 
as activ Tseneste. Selo Sluespilleren 
dsr ikkc i den Grad nted sin Afskedssore- 
stilling. Det- knn viere Huller, sont stnnr 
aabtte ester hatn, Roller, sont tnan 

hallet-gng fordi der ikke strnks er nogen 
til at doublere Partien Ester en Poli- 
titer er der ingett ubesatte Nutnre, hatt 
skal erstattcs og folgelig blivcr han cr- 

stattct, snnnne Dng rykkek Estertnnnden 
ittd i Rettko og ont hant snntler sig hele 
det levende Livs Jnteregsr. Politi- 
ketse dot« ligesont Kotigen Leoe den ine- 

ste! 
Ester ti Aar-z Privntlio et- dct da in- 

tet Unver, at Hal i dcttc Qjeblik et« saa 
glemt, sont lsan er. Hattdc hnn i disse- 
Aar staaet sont en Mitliglsed, en Ernst-l 
cllcr ct Hand, vilde del nllcrcde tsnve tue- 

ret attderlcdeg. Mcn den personligc 
Hsetttsngelsc, der fotntotlede hatt-J siostc 
Aar, leonede ikke Plado for nagen Tvivl 
ont, nt hans Vortgnng fra det offentligc 

HLiv vat« uigsettkaldelig. 
s Dentte satntne Skstrbtte hat« onsaa 
Hdeempet Tvisten ont hang Nat-n tin Be- 

tt)dning. Venncr og Fsender knndc let 

cneH om nt lade dennc Steid hoilc over- 

for en Ulykke, der hat-de sna ttteget Jttao 

paa mentteskelig Medfølelse. 
Men at tale ont HnllH Fsender et« al- 

lerede sot stort et Ord. Faa Politikerc 
pnn san stentsiudt en Plads hat i rittgere 
Grad en hatt hast, hvnd man kunde kal- 
de Fsender; hold lsnn hat« hast noale, oil 
de i digse ti Ant« have hast Tid til at 

ntildnc bete-J Folelscr. 
Tskt er ingcn nbetittgct Rosz at unsre 

san vel lidt. De bedste Mtrttd hat« vg- 
saa de bedste Fsettder. Nani- det allere- 
de ti Aar ester at hatt hat trukket sig til- 

bnge, er san ganske nntuligt at levere no- 

get Slag ont dette Fort, san er det vel et 

Bevis for, at det itke harte til Landets 
starkeitc Taarnc. 

J Birkeligheden var der ntellent hang- 
Snmtidige betydeligete LMtetttn Mon- 
tnd var sont Natur as et dybere Stof; 
der var mere Lidenskab ihnnt og tnete 

Fantasi. Krieger var en grundigere og 
ntere omsattende Dannelse, Fenger ri- 

gere paa Jnitiativ og praktisk Famag- 
somhed. Men der var en Ting, sont 
gjorde Hall til selvskteven Fsrer for det 
nationallibernle Parti; hatt var sont in- 

gen anden et fuldkonnnent Udtryk sor 
dette Partis Fortrin og Mangler, dets 
Assvner og Begrcensning —- ilke tnindst 
detsBegt-ænsniitg, det er netnlig det vig- 
tigste. Med Rette var han det national- 
liberale Partis Enhedgtncerke. Og hnn 
vat« dct iktc, sont Distneli var Tot-iet- 
neö Foter eller sont Soerdrnp et« Ven- 
sttetnand, fotdi hatt havde valgt denne 
Vej sor sin Politik. Men hatt var det 
as Natur, Instinkt, Opdragelse, Bega- 
velse, tned samme divendighed sont I- 
A. Hansen var Böndevennerneg Firer, 
heilket ikke er saa lidt forskjelligt sen den 

Nebeendighed, der s. Els. gjordeTscher- 
ning til Bondeven. 

Anstalt var asVondesnst betndertnaaske 
nogetforhanrslegetnligeKonstilution.Men 
at ltan var en Vodkerntesters Søn ogsra 
anbenhnth det er Oprindelsen til alt, 
yvad han var. De studerte tjobenlyaink 
ste Vorgerimmer er det snnde national: 
liberale Parti. Ved Hoved og Flid hor- 
te Hall til ansernes Orden, tnen Na- 
turbnnden er sitlles sor Dulser og Fu- 
ster og stærkere end noget sont helsl per- 
sonligt. Dette var Hallo Styrke, og 
han Uean l blandt sine egne ög at han 
aldrig voksede en Tomine ndover, hvad 
de alle havde satlleds. 

De var liberale i Felledsstab og na- 

tionale i Falledsskab, siden blev de i 

Felledgskad temmelig tonfernatioe og for 
Ojeblitket er de gode Provisorister i et 

og det samnie reaktioncere Falledgstab. 
Men lad dem blive, hvad de ester 

Skjcebnens Bestennnelse esterhnanden 
skal blive; under alle Omstistelser vil 

dog et staa fast: Den urvklelige Be- 
vidsthed onl, at den Slags Fell er de 
rigtige ög at Retten og de andre evige 
Jdeer vil have at lcrcnpe sig efter Om- 
stmsdighederne, saa at de bliuer ovenpaq, 
der skal være ovenpaa. 

Hall var den silt«esie, den aande- 
ligt talt paalideligste paa dette Grund- 
lag. Derfor representerede han sont in- 

gen af de andre. Man behnoer blot at 
Inkone den videre, mere bevcegede og 
ganske anderledeö dobbelte Natur, som 
Mvnrad var; sor at for-sian ihvilken 
Grad Hall nat« enlclt og paalidelig. 
Hatt lnnde man stole paa, netop som 
man stoler paa sin egen Familie. Der 
var ikle Tmnbe as frennned Vlod i hat-ts. 
Hin-He. 

Hvent sknlde tunneJucere forsonendc, 
ndjteonende i at indne tlnrul sotn denne 

Mand, ont hoetndet var ntrnkseligt gi- 
net, at ingen ndenneltH Bitance kunde 

forstyrre hsmsz Donnnclraft, naar han 
ntasglede i Falnilietrwtten til Familiens 
snnde liebste-. Hatt var sknbt til at viere 

Centrum i Partiet on et Kit, der seltes 
bindende hell nd i Periferien. 

Han var pna den rigtige Side, og de, 
del var ined heim, tog itke FejL Unber- 

’tiden one hun Oppositiomntand naar de 
!:llationallil)erale var i Opposition, men 

Flor sin egen Person vilde han veere kont- 
Tntet sresn under alle Forhold. Hatt 
Ivilde were btevet Gehejtnetonserensraad 

Zog Statsntinister under Absolntiscnen 
ligesaa godt fotn under en friForfatning. 
Te Rigtige konnner dog tilsidst paa den 

trigtige Plad6. 
Tersotn Dantnark hande været hele 

Ver-den, vilde Hall have verret den stor- 

glfte Mund i L"eidett."’17ieti han«- lltykke 
var lldlandetz thi lllytken er, at alt det- 

Ite itte gjcrlder langer end t. l Glandsen. 
« lau vor egen danske Tallerken knn ingen 
Sikkerhed ligneiz ved den nationallibera- 
le Silkei·hed. Men ndenfor blioer den 

Isan skjørt sont Porcellæn. 
De Hall’skeNoter, som vi engang var 

Tsaa stolte og glade ooer og sont vi stolede 
paa niesten ligesom vi stolede paa selve 
Hall, de hcenger nu ved hans Nat-n sont 
underlige statne og renne Flagstuinper 
af en Fane, vi engang svingede heit. J 
den menige Mand sletter Gletnselen hur- 
tigt. Men naar Mindet otn Hall i dis- 

se Dage fornyes, vil mangen Sinne-bor- 
ger trenke sig otn og komme iTanke om 

Noterne. Man vil sige til sig selv: »Men 
det var jo den Minister med Noterne,« 

sog der vil i denne Erindeing ilte være 

noget as den ganile Benndring og 
Stolthed fordi det siden er blevet enFol- 
tetro, at Udlandet læste dem ilke. 

l 
Det er ikke tilfceldigt, at thlerne 

Ii det asgjorende Lieblik gled ud as 
Halls Hander og at det blev Monrad, 
hvis Navn lnyttedes til Krigen og Fre- 
den. 

For den nationalliberale Mythologi 
hat det den Betydning, nt man endnu 
kan slge, hvig man ellers gider: Var 
dlot Hall blevet, san var det nok blevet 

zodt, eller san var de( dogikke Neue-c saa 
galt. Men at Halt ikkc blen, um« ingen 
blind Skjcrlmeg Skyltk 

Dvg Mytheme uil spinde. Man flips 
per dem npdigt, sen-di der folgte san me- 

geu kjcer Nhmä med, saa megen Trost 
Men det Ian ikke siaa for Tidens Tand. 
Selv Frevel-it VIII Tod vil gna sam- 
me Vei, som de andre gamle Asmsutyn 
Heller ikkc der vil den blinde Skialme 
tageStIdet af. Der var den danskert: 
telligens noget Ineget beroligenbe iat 
danke fig, hvvrdan vi havde mager dee 

Oele med stor Sindrighed og overlegen 
Jndsigt og haode forberedt alt, san der 

nasien ikke kunde neiglykkeg. Og at saa, 
mens vi var lige paa Nippct til at plus- 
ke den langsomt moduende Fragt« kom 

Skjeebnen og Døden og flog den nd af 
vor Haus«-, og Frederik VII faldt fra. 
Det er en kjøn Mythe; men en nsnulig 
Politik gaar sin egen triste Bei mod Ne- 

derlag og Undergang teodö nlleForsiiøm 
I 

nelser og det er demce Vei den unmlige 
nationallibeeale Politik ei atmet og vilde 

veete gaaet, hoad enten Kotigen heb we- 
derik eller Christian. 

For same meget feigeligt er Halt det 

repræsentaiive Name Mcn dct oilde 

viere thst ubilligt at lægge Aus-meet päa 
dette enkelte Nava. Dertil var det til- 

sidst for meget representatiot og for lidt 
lebende. Dei er et Ansvar paa Inange s 

Bezug paa alle bete-s Vegne, som mente 

sig seh-, naar de talte am Danmark, den 

Krebs. som i siu egen Vevidsthed var 

Landet og som haode Magten over Lan- 
det —- de 70,000. 

Men heller ikke need dem vil vi gaa i 
Rette. Hund hat« kenne Tid at lade de 
70,000 hol-e? Vi give Adresse-e i nn- e 

Dage.paa over IW,««-«I, samsiaerganske 
det samme, og Ui li«n«d.1;xaplmct WH, 
hvad Halt og hmthamtidige im hascse, 
dengang de strev under. 

Daimcbrog den t7. Sept. WILL 

Eiter at detvur blevet beljendt, at 
Pastor Haner havde besluttet at forta- 

»de Dannebrog, blev vi undertegnede fra 
iforstjellige Sidek opfordeede til at so r- 

spge, oiu det var muligt nu at opnaa en 

Tilslutning til Nysted Menighed og en 

med samme falles Prastebetjening, idet 
set blev gjort gjckldende, at del var u- 

nsdvendigt at holde to Priester pac- 
Pladfen, der ligger hinanden san nier, 
og tilligc at Udgifteme vilde blide be- 
tydelig mindre for den enkeltyhvib 
Pastor Skovgaakd kunde betjene begge 
Krebse. Naar en Meuiglzed talderen 

Prtest for at lade sig betjene as hausi, 
er den nemlig efter vor Formcning for- 
pligtet til at sikre hanc en no genlundc 
tilstmkkelig Lan og bot iklc ganskc over- 

lade til ham selv at sorge for, dunkle- 
dcs hatt faar sit Udkocnth incn da vi 

formene, at Bebt-erste af Dannebeog 
ikle er i Stand til at byde en Prckst en 

nogenlunde pagsende Lon blivcr dette 
endnu en Grund til at tot-sage at erhol- 
de en Pritst samtnen ined Nystcb Kred- 

sen. Vi udstedte da nedcnstaacnde Op- 
fordring, hvilket bragte det Resultat, 
at 20 af Dannebrogs Veboeke varc cui- 

ge otn denne Opfattclse og vcd dere- 
Navns Underflrift beoiste, at de fluttede 

sig til Trinken. Da det er mutigt, at 

stere, som Ii ikke har havt Lejlighed til 
at tale med, ville flutte sig til, Widde- 
les bet herved, at Listen vil ligge til 

Underskrift hds P· Hermansen til Tars- 
dag den«-Zo. September-. 

Til Slutning lun dettc. Det hat 
udelukkende været ined det Formaal for 
Øje: i Fred og god Forstaaelse med 

alle, der hat Interesse for dennc Sag, 
at faa en helbig Ordning nlvejebragt, 
hvilket, saa forekotnmer bet os, her 
givet et iæedeles godt Resultat, og vi 
ville verfok nieste Torsdag Efteriniddag 
tilstille Pastor Skovgaaid Opfvrdring 
til at betjene es fom vor Protest- 

C. Denningfon, P. Hermanfon 
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Mn malum its sank-»in- mivcskitsinks mmäima set « 

ins-us win- Whtit in bring tiioic business hast«-s m 
immlinuvltin public-. 
into-ist winkt-thing main-known mt »Mir-th- 

Aiiiinsss: 'l’ U i-; s'l’ A lk 
lmxxmmmk NPIR 

issnissllsti .·» vss »in-i Lns stunk-l- isi lin- Haus«-Zith- 
Ncisl’., sit-Hi WITH ÄIIHI VIII« isss 

Ovcnncrunte Op for-bring 
iydcr ianicch: 

«I’i nndritegncde Bebocic af Donne- "« 

biog oq megn ndtalc hund, soin vort --« 

Lnssc at tiædr i Fotbindeife med Me- .- 
nigheden i Nyitcd for derigicnnctn at. 

nimmt ftriicg Prtrstcbetjcning af Menigs 
— 

liebend Piscrfi, Hin Possor Skovgaard, 
idct vi formene at Veiiggrnyeden of de 

« 

z 
to Binder Nysted og Daiitiebroz, web « 

knn sire Milcg Afsiand tilladek Pfosten 
at betjene bcgge qudfek, hvilket tillise t 

vii have den Fordel for vott vedksntment 
de, at vi knnnc blive betienie billigere s 
end ved at hoide en Purst gleite, hvillet 
vi neiniig ikte kunne, nden ai enten 

Priesten erhoidek en iaa lille Lin, at ; 
hun ikke kan leve beruf, eller at vi spin- «- 

Menighedsincdiennner ville have at lie- 
taie nforholdsnutgsige stoke Bittre-g. 

Hing des-för, sont vi haabe, at Me- J 

nigheden i Nysted ikie hat nogen Ast-sag « 

til at nagte sit Satntykke, og Pest-It H 
Skovgaatd fkulde viere villig til at pui ji« 
tagc sig Tjeuesten fotn vor Papst, Iille 
vi paa vor Side forpiigte os til at dist- 
nc en seivsiændig Menighed, og Ist-e 

oiuig til at betale til Post-or Skovgcakd 
Te voic Nonne vksdspjede Sammet fonds 
et actiligt Bittng bcgynbenbe t. Otto-—- 
inst- WHH, opkmvct kvattalvis. : 

Vi oille tiiligc i Betragtning as at If- 
ikke hat« noget gobt og rnmineligt Lokaic »J- 
for Afhoideiien af Moder, og tiilise ist 
den Gavn og Anfeeist det kan give HI- 
Pladicn ist-beide hen til faainart iom 

« 

tnnliqt, at fu« opfoit en Kikkebygning 
i UDatitiebrog Is, 

Linnaei-rog, September ist-de Ist-is » 

C. Henningfen, C. C. Hauses-, 
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P. Herinnniety M. is. Peterseii, 
C. Lassen, P. Jepfon, 
M. Hinboinh T. ctis,cn » 

P. H. Hausen, LE.D dicagnuisien, « 

C. J- Cl)i-iI"tcnii-n, W. P. Spiensen, , 

L. Hat-setz L. P. Jepskn,, 
L. Jakobfelh S. Jenseit» 
Ic. (s..s«:x-J», ts. P. Sei-usw« 
si. Ghin-fein P. Oft-beson, 

J. Seklnism. 

Ugms Ruh-der fra 
leanveh 

L fte r i g — Oveksvstntnelfe Exem- 
søzcr Zank-brach og det blickt væcre nnd z 

hvcr Dag. 'T-æs-Iningcr er boktkeone, og HI» 
den Dei af Byen, sont sit-der ind til El- Is- 
ven, staat under Band. Negnen falder ,« 
i Strom-ne, og Vanbct stigck alle Ves- 
ne. Jcrnbnnctrafjkcn er standset. 

Nu u l a n d. —— Man hat opdaget at II 

Tiusktmcu fn dct hcmmcligc Potiti i kszj 
St. Pcmgbokg stam- i Vanditers og ;- 
Tyvcs Zow oJ lnr oppebaatet swch Summen 

Frei-stig. —- Den franske Re- »T; 
giering hac- givet tre Krigsskibe Ordtessszzf 
til at afgaa til Besikysten as Afrikasfor -’ 

at forfølge og tilintetgjsre Furt-sey som. J- 
ganr i Fragt cncd Elaver og scjler under 

frqnsk Flag. 
G r æ ke n l a nd — Er Jus-dsijle 

i Vostizza ved den korinthiske Bugt frem-- J 
bragte Skckde for Lst(. 80,000 (tz4oo,» 
000). Alle Bagerovne faldt neb; ber- T« 

for hat Athen sendt store Konntis — 

teter af Brod til den hagkdt hjcmspgtes ·, 

By. 
Mellem-Afrika — Fra Afri- 

ka kommer den sorgelige Nyhed, at Ma- 

jor Bartellott, Foreren for den EIN-edi- 
tion, som fkulde sage efter Stanley, er- 

blcvet myrdet af Art-beten Tippn Tip 
har spilletFormdek mencr man iLondon. 
Hvor er Stanley felo? 

S p a ni e n — Eloene i det fndlige 
Spanien oversosmtner siue Bredder es 
volder Inegen Odelceggelse i det Antig- 
gende Land. Landsbyer og Broer hat 
siydt bott. anbyggerne er steckslagne 
og soger Tilflugt i Biergenr. Mang- 
hqr druknet. Paa et Steh fanbt mis- 
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