
Mutter. 

For nogle Doge siden blev en Kast. 
det- tjente hoc Godgtnspektor Ttte- 

mann, Mosogek, under sit Arbeiten 
Motten tontt of Somit- »Kotlen blev 
t" en lebende Ttlstond tndlagt poo Ham- 
Mel Sygehus, tnen et mt afguuet oed 

Dodetk 
— Fotleden Aften, da Ougmand 

Niels Petetien i Naonhotdt vor 

nede i sitt Bank-, ttmcltgots for at tyds 
de den, sind den samtnen om hont, hrotss 
oed hatt blev konst. 

—- Den ZU oattge R ostntt s R os- 
tn us i en, Rotte Mem, dtutnede forte- 
den oed Bodntng t Stronden oed Sage- 
by. Det iotntenes, at den sotulykkeve 
hat iooet mocnpe t Banden 

— Undet en Rekognosceking of Tet- 
mnet ved Ouetholluf poo zyem sont 
ioketoges fertige Sondog Fokmiddog of 
Nttmefteene Stockileth og Anl- 
b ok g, stete dette Uheld, at isestnconte 
oed et Spring over en Jotdoold siyttede 
og betetkede det hsire Kcooebem Dette 
beklageltge Uheto oit ieette Nittnesteten 
ude of Stand til ot deltoge i Dkogoni 
tegtmentetc forestooende Udkykning til 

JyllonIL 
— J Esbjetg indttof fotleden et 

flegeligt Utytkeotitfclde, idet Pokhuss 
fokmond Petetfens Ssaokige Son, 
der legeoe oppe poo Lostet over Bakk- 
stedet, vor ioa uheldtg at folde gennem 
en Loftsluge ned ooa en Tonde t Bakk- 
stedet. Don ftk detved et san ooldsomt 
Slog i Baghooevet, ot der fretnkoldteo 
en Hietnerystelse, der beoitkede, at den 
ltlle Dkeng uden at otkre kommen til 

Beotdstheden afgik oed Toben 32 Tintet 
efter Falk-eh 

— Pna Dampslibet »Jng(id« handle 
sorleden det Ulykkeslilfalde, at Lode- 
domcnen, da man vilde stille den« gik 
los og ftyctede ned pqu Atdejdsinand N, 
Nielfen, der fik flere stone Saat i 

Hovedet. J staclt lidende Tilstand 
jenes han til sit Hiern. 

—- Vognopsynsniand P et e i E s- 

ken i e n ved Hovedbanegaarden i Aar- 

hus dlev fotleden kamt i Hooedet ai en 

Vognlobling, sont udkaftedes fm 1. Sol 

paa Dreiervietkstedet. En tilkaldt Liege- 
ekkleerede« nt det havde iundet en Hietncl 
tysielle Sied. Den tilsiadekomnes Liv 

staat neeppe til at tedde. 

—- Foktige Sindog Cliekmiddag nie 

jede to Dreage i Middeliaet sig med at 

pmoe, hvem der kunde lste huctigsl pniel 
Cylle ned ad en Backe uden for Byen.« 
Pan en as disfe Tuke var den ene of 
Trengene, den lösaoiige B a l d e in n r 

R a « m u S i e n, lau uheldig at falde 
nied Cyllen og iokflaa Hovedet, faa han 
i ltdende Ttlslsnd blen hjulpen hieni. 
Ten lillaldte Lage eillarede, at der var 

Jene for en Hieriierystelse. lld paa 
Ratten forveereedes det unge Mennestes 
Tilstand, og nieste Morgen afgil han 
ved Dsden. 

— Eil ung Pige, Festen M at ie 
Pl elgaac d im Hals, er diuknet ved 

Badning ved Seel-y. 
—- Tegel Hut-Z im Soeiidboig over- 

kene fokleden Tirsdog ved Soenttrup 
Station en 28-aarig Arbejdgmand, 
Hans Chr. Haufen af Stenftrup. 
Hooedet dlev luldstetndig stilt fis Krop- 
pen. 

—- Acdesdsinand ls hri st in n S o 

r e n s e n of A S n its, dlev fotleder, 
inens han var destaftiget m'ed at graue 
Let i den til Asnces Teglvceik hsrende 
Balke, ihielstniset af en nedflyetende Ler-. 

umsie, foni begtsvede ynm og havde 
huns Iiedlillelige Dsd til Folge. For- 
uden den lonilyklede var endnit to Mcend 

deflitftigede ined nt graue Ler, og da det 

opdagedes, at Lennasfen var ved at 

stride, sit sFollene dlev patstoede, sprang 
de to andre til Side, medens Chr-. St 

kensen i sin Besippelle lsd ind under den. 

—- En Kone fka Meildg, der lotleden 
kskte nd Landeveien til Aaehus og fqd 
paa Bognen med sit lille 3 Mann-der 

gamle Born pai- Slsdet, opdngede til 
sin Radiel ved Ante-nisten til Rathe-s, 
at Bei-net can liolsst i hendes Arme. 

Hurtigst muligt sik man tillaldt en Liege, 
fein imidleetid tun kunde sonst-stere, at 

den lille var ded. Modeeen hin- anta- 

gelig vnkket det for sodt ind for at varne 

det mod den kslige Luft. 
— J en Eiendoin l Hi je Bsge 

-ved So e n db o rg havde en Mund loc- 

leden Alten vieret ved at eftetfe Pumpen 
og under dette Redejde aftaget Brand- 
deelket. Hans til-innige Datterdatter 

Ile- nyegekeig eitee at stue ned i det 

merke Dbe hun listede sig derben for ist 

kigge ned, men tkaadte pag det lsftllgi 
«gende Vielle, der vippede need hende, og 

H 

hun styttede ned i den 22 Alen dybe 
Beend, i hvilken der vat- 3 Allen Band. 
Vornet tnbte ikle Bevidstheden ved Fal- 
det, men klamiede fig til Punkten-seh 
hvok hun holdt sig fast, til der blev kn- 
stet et Reh tied til heitre; dette fastgiotte 
httn selv om sig og bleo lyllelsg heiset 
op igen. Matkettgt not hat-de hun tlke 

taget enden Stabe end nogle udetydelige 
Hudassltabninget. 

Insel-kaum 

Forleden nedbmndte et Sttedleeveetl 
steh, tilhsrende Tomter Villttniien i 

Holstebeo. Jldens Oplontst styldes en 

’Dt-engs Leg nied Tandstiklm Den 
nedbmndte Bygning var opsptt for et 

Var Aar sitzen 
— Jmpkeegneeingcanstqlten ved Mut- 

tneftek Cheiiteniens Cementlalnik 
iGIrlev ee totalt nedbetenvt. Jlden 

»opstod ped, at en Tjæeebeholdek togte 
over. Ejeten havde ikle assukeret. 

iSkcden anstand til ca. 1500 Ke. J den 
ibeeendte Elende-n heode en Tonwer- 
Jmester Vaeksteb. 

i —Vildmosebkanben, bei-inv- 

’gen Tid hin bredt sig langfoknt nd Syd- 
Vsiden til, blusiede iotleden op med for- 
»nyet Kraft og bkedte sig, nord- og vest- 
zpaa ad Hiermeglsv Mater til. 

— Stuehufet og Vasiehufet til Bester 
Mslle i Ramme er braut-L Jlden op 

’ftod ved Gnifter fca Skorstenen. 
—- Maflinhuiet til Egebjeerg Tegls 

nat-l ved Steenstiup Station tilligemed 
icvnen og toTIkkingSlader er nebbmndt. 

IJlden vpstod i Mailinhufet, hvor en 

anmpe elsplodeeede. Sladen emslanesi 
til schonet Kr. ; 

— Forleden Aften opstod det- Jld i ets 
Hohes-, tilhsrende Forpngter B a r n er, 

Lonenbokg. Hastet indeholdt 20 Les 

Engho. Der var en Tiv Fare for La- 
venbotsg Guard, men Omegnens Spwi 
tek afntekgebe Futen. Jlden formenes 
paasat, idet en pqa Weiden tjenende 
Evinetsgter eftet Beonden hat forladt 
Goardem 

— Fokleben Morgen nedbteendle 

llggetslev Moll- og Mellebygning 
oed Odenir. 

— Neftaumtskstebet »Bsgelund« pas 
sllfkildkup Mark ved Nandees et 

foeleden Aften nedbmndt. 
Veto Braut-en indebkcndte flere Krea- 

tuker, Jndboet, iam1520 Kr. i Konten- 
Jter. Jlden opftod ped, at en Heft 
sspatlede en Lygte om, hvotved noget 
Halm qntændtes. 

—- Gantdeier Martin Es ltlb se n s 

tisnkes Gaatd i He l f t rup nedbmndte 
totalt stimme Dag. Alt Jndbo og Av- 
len bete-We 

Smaa Mkddclelfek. 
BifkopSchougboes Helbred 

Fra paaltdelig Kilde otl »Auf-org 
Wanst-« have Mai-eh at Efterretningen 
om Bist-w Sdiousboes daaklige Hel- 
dkedstilstand er betydelig ovekdkeven. 

Bistoppen hat vel været fyg, men in 

genlundefaaledeo, at Inan kunde kalde 
det fertigt, og han er nu i got-, om end 

langfom Bedring. 

Stranding. En Straubing ved 

Honvig haode forleden lokket mache 
Menneskek til den elleks enfomcne og 
mennesketosnme Plad6. Om Morgenem 
da Sktbet kom, faaes en fand Felswan- 
dking i Unmensch fra Sondervig, og det 
vatede ikke lange, for Skibets Beseel- 
ning var undekkasiet en fand Rkybild of 
nysgetrige SpsrgsmaaL 

Skibet var, paa Reise im Hjetnstedet 
ltil mager-i Nokge, ipkunget lcek og 
;havde IT zod Band i Lasten, menStrans 

Idingen fort-b nden mindste Uheld, og 
lStibel tom san højt ap paa Strande-» 
at den J Monds Befwiniug felv kunde 
vade i Land. Stil-et var hie-minds- 
tende i Hannovek og items of Einen, 
Kaptejn Juli-. Dets Naon var Rit- 

tine, og des var agfureket for 2000 

Mark. Bjekgnmgen paabegyndtes na- 

ste DIS- 
Hoffen i det vestlige Fyn. 

Duttigt og let gaar Dosten im Hann- 
den, strives dek. Mang- hat allekede 

Saden i has. Koaliteten ek fakdeles 
sod, pg Kvantiteten ovetgaak de steil-s 
zpkvenining. Gmtmatkekne lider un- 

der den vedvmende Tate, og fertig vil 

den unge Meyer og Noemqtterne tage 
Stude. 

Der er kun en god Flugs 
Lampeglas — Macbcthg —- og 
Dercs Robmasnd ved det. 

De bør have statalogct 
l Striv til Maebekh, thut-umb- Pa. 

l- 

Veftjyllands Landma mäs- 
ban k, dkt længe hat haft okonomistc 
Vnnfkelsgheder, fertig fremkaldt ved 
Tab pag usolide Kunder ved den nu op- 

hctvede Csbjmg FilinL har nn mantlet 

mdvarsle Generalsorsasnling. der stal 
tuge Bcslutmng om Baute-as List-edi- 
tion· Akttehpnalen, .-'-»U,000 KL, 
antoges poa der natmeste at viere tobt, 
medens der tkke syneg at merk zart for 

ispatetnes Jndfknd 
Missxonshufet ,,fiarmel« i 

Si. Slefang Sogn pal Narrebto, Kis- 
benhavn, hat nu i adsttlltge Aar svet 

en velsignct Geming som Menighedss 
hjem og Hjem for fokssellige Virkfomhe- 
der, Menigheden i dette store men fut- 

tige Sogn hat merkt i Stand til at op- 

tage. »Katmel« er dog tyngei af en 

meget fide Geld, og dcrfot mutet man 

d. 12—1:5Sept. at aiholde et Udfalg 
til dets Fordei. 

Sttid mellem Lager-ne i 

E sbjerg. J Esbjerg er der udbkndt 
en Strid mellem Byens Lager paa 
Grund of en Bladpolemit angaaende 
Vyens stette Sygehnsfothoid. Denne 
Stkid hat nu fort til, at sz as Byend 
Lager bekendthr i Bladene, at de snske 
sig frimgne for ethvett Samen-beide 
med en bestemt Kollega. 

Meget Bildt. Fka Egne med 

godt Jagnermn fIrives: Ten tskke og 
vakme Sommer hat varet heldig for 
Vildtyngelen; der fes allerede mange og 
ftore Flotte of Agethons, og om end en 

Dei af Ryllingerne er smaa endnn, san 
de not blive vokgne til Jagttideng Ve- 

gyndelfe, den 16. September. Ligele- 
des fes der ogsaa god Bestand of Ha- 
ter. 

Pr. Motorcylle til Paris- 
Tttndlttge S e i d e l i n sitt Nosktlde star- 
tede forleden derfra Byett samtnen med ett 

tsrvioger en Tut til Paris part en Mo- 

tor, Wage til den, den ruåsifke Stor- 

fytsttroniplget brugte i Kaukasus. Den 
er fra Paris og kostet Ist-u Kr. 

Hunden sont Hostatbejder. 
Paa en Mark ved Ringe-Butten op- 

levebe ntan forleden det Sakriyn at se en 

stor, fort Pudoel, der var forspcendt en 

sindkig iottstnteret Pefterioe, hoilken den 

samoittighedsfttldt trat Agef ov og 
Agek neb. 

Ny Kitte. Forleden afholdteö et 

Msde i Aorup angaaende Opfsrelse 
of en Rirke der i Byen. Tegningen, 
der ttllige tned Ovetslaget fremlagdes, 
viste en nybelig og praktifk indtettet 

lKirle tneb Pladg til ca. 1200 Tilhsrere 
fort-den Plads ttl Orgel og Banne-sp- 
porat og et Værelfe til Prastem 

Jld i en elektrisk Sporvogn. 
tin of de elektriske Spotvogne paa Nor- 
rebtosrnten i Kobenhaon var en Tag 
nær ved ot ooetkoke en Mond paa Nat-- 

tebrogade. Ved at btentle ulædvanligt 
ltætlt lytledes del Vognssyreren at 

ttondie Vognen, for nogen Ulytle var 

stet, men ved den haarde Bremsning op- 

t·tod en of be inort berygtede Konstat- 
ningcr« der tændte le i Vognen. Jl- 
den blev bog fotholdeis hurtig slukket, 
ntcn Vognen maatle flæbes nd til Sto- 
tionen. 

Medaille. HI. Maj. Kotigen 
hat — bet er Kongens forste offtcielle 
Gerning siden Ojetnlontsten —- tildelt 

Fortnetsvend C ht. N ie l f e tt - R a o n 

tilde, sont under Branden paa Not-d- 

oefttiej nted Liosfake reddede flere Men- 

neskelio, Medaillcn for adel Daad rned 

Tilladelse til at tin-re Iatnntr. 

EnStakftkttctnalkinr. Gaarbi 
ejct L. P. Nostnugfen l Egebierg 
hat« faaet Patent paa saadan en Ma- 

sttnr. Han hat« for nogen Tid siden 
under visse ncetntete Vilkaar folgt ftn 
Opfittdelse til Fabrikant Buchtrup i 

Rande-ts, det hat ladet udtage Patent 
ogtaa i Soettig, Tyflland, England, 
Russland og maafke endntt flete Lande. 

Sonderiylland. 
Eiendotntnelig Udolsning 

Forleoen deltog tet Btyllup i Sirnit- 
delhlsrn Dineo P eterlen ira Øbes 
ning, en Falter til Druden, Gaatdeier 
R. J. Rissen S Dotter. Dines Pe: 
terieit, der er udvandret til Kongeriget, 
og altiaa ikte hat Loo til at gelte sit 

shjent og sitt Familie, dtog efter Bryls 
luppet tilliage til Kongeriget pr. Bane 
im Hovslund Station. Ved Oper 
Jersdal Station sik han imidlertid en 

iletn Atbrydelse, idet Gent-armen fra 
Beotoft anholdt hatn og fette hain tatst 
til Amtsfotstandeten i Abt-er og feneke 
til Laut-rauben i Hat-erstem hvoe yan 
sit vett Forntaning, stynviotnsi at kont- 
tne over Grausen. Desuden maatte 

F J 

Peterien betale Otnkoftningerne, ca· 12 
Marc. 

Ulyklestilfældr. Ct halt-nn- 
oet Aar gomtnelt Bam, Sen af Guard- 
mand Johannes Lock i Højrup, 
sit forleden, tnedens han var ved at 

spise en Gulewd, noget deraf i Lustw- 
?I·et, uden at det ved Forældreneg ydetste 
Anstrengelser var tnuligt at fort det op. 

Hurtigst kotte man op til Lage Johan- 
sen i Toftlttnd, cnen forinoen det var 

muligt for hatn at bringe Bat-net Lin- 

dting og be bekymrede Fomldte Trost, 
var Bat-tu degvcekre død. 

Udvtsning. Titsdag d.15»Aug. 
udviftes en Ptge og en Dteng hos Bib- 
din g i Bovlund og en Dteng has 
La utt up i Belletup. 
-— 
— 

Fka Btødrcfolkene. 
Rome. 

i Jshovs-Erpedition. Hagerups 
Etpedition, fvm hat ovetointtet paa 
Spitsbetg en, kont til Trontso forte- 
den med en Just Alle vare raste. Er- 

peditionen beftod af 5 Mand, og dem-l 

Hensigt var at drive Fangft om Vince- 

ren, iictk efter Blauteeve, der man fan- 
gesi Januar-Maus. Erneditionen 
ooeknintrede paa Sydenden of Akieløen: 
ved Bell- Sand og hat fanget 26 Blau-; 
teeve, 24 Hotdmve, 9 ijtne vg hat 
besahen en stor Dei Dust og 530 Tpnders 
Spæk med fig. 

Deteg Hus var 8 Alen langt, 4 Alen 
btedt og 4 Alen højL Vceggene bestod 
as z Tonnnes Plattker, bereitet et site- 
dobbelt Niederlag, san et Lag MOS og 
ydetst en metettyk Stett-nun 

Den Nathotstske tilgpedis 
ti on. Ironie-, 15. August. Honi- 
fattgetfctttøiet ,,Cecilia«, Kaptejn 
Rief S me, er ankvmtnet hertil fra 
Lftgronland, hvot den ved Sabineoen 

pau 75 Cer notdlig Bredde traf paa 
Professor N a th o r s t S Elspedition, 
fka hvilten den modtog Post. Empe- 
ditionen hat-de intet Spuk funbet af 
Andree og var da paa Vejen til 
Williams Bay. 

Jæt 1vä gsntannaselskap e t. 

strittig-Um lö. August. Jæknvägss 
mannaselstapet612. alminbelige Mode 
aabnedes i Sortntddags Kl. 10 i Uni- 

versitetets FesifaL Modet teellet 130 

Deltogerefka Danmatk, Norge og 
S v e c ti g. Fotmanden for den norer 
Asdeling, O kh o im, hob velkommen, 
hvoreftet Statgraad N yio In med Ak- 
llatnation valgteö til Pkæsidentz til 

Dikigent valgtes Generaldtrektsr Or- 

hol m, Notge. Det vedtogeg at af- 
fende Telegratnmek til den danfke og 
den svensimothe Konge. Jngenipr H. 
J. Do r te J e nse n holdt Forcdrag 
om Stattonsfocholdenet Kutttanta og 
Bureouditektok, Kaptein j« em te om 

Lokehastigheden paa vore Jarnbonen 

Udlandet 

kaorct paa San onlingo 
Julukgcnlckne vlndkk.— Nu Regel-ing. 

Eiter at endnn flere as Regeringgs 
ttoppeme og endog en General var 

gaael over tilJnfurgentetne, jndlaa den 

bestanende Negering, at den hat-De tun 

tllbage at lakke af. 

Pmsident Wenceslao Flguero 
ncdlogdk dersor d. 30. Aug. sinBcktdig- 
heb, mens hans Ministerium vilde bllvei 

Funktion, indtil en ny Regeting Iunde 
dunnes. Dette var halvvejgsket, idet der 

havde dannel sig en provisorifk Regering i 

Sanllago de las Cabnlleros med General 
Caurus sont Ktlgslnlnifter. Mittlelig 
not — — efler hnitisk Sadvane at dømme 

soreglk alt dette uden Blut-Sud- 

gydelse. Den prooiiotiske Jst-gering er 

Jenete bleven full-staubig, idel H o r a c l o 

jB asq nez er bleven valgt til Rettu- 
bllkkens Pmsident· 

Men bette Valg betyder kun, at man 

ventet paa J u a n J i m lnez’ Ankomst 
til Den. Han vll efter sikre Mel-dekl- 

ser im Knba kunne vaete i San Do- 

mingo l denne llge. 
Angaaende Udsigterne erklwtes det, at 

ve fleste Byer paa Sydsiden ere for 
Jintlnez’ Balg, at pna Rotbsiden hat 
man vel eillæret sig for Revolution, 
incn llle for nogen bestemt Afplkant til 

PmstdentstoleIL 
For F iguero nedlagde sin Beerdig- 

hed, satte han alle fokpolllisle Fotfeelser 
dsmte Fanger l Führt-. 

Dei hele got et tnete tlltalende Jud- 
ltyk end de almindellge Sau Domlngos 
Revolutioner. 

Om alt og alle. 

Telegtafirafiken nndei 

Oreyfusprvcesfen Antallet ai 
de frn Rennes Mandugen den 7. August 
affendie Telegkninmer udgjorde fra Kl- 
7 om Formiddagen til Kl. 4 om Eilet- 

iniddagen ikke mindre end 200,000 Ord· 
Feni Suppleringsbuieiuer maaite op- 
ieties i Byen, og paa disse var der — 

lige sam paa de i Forvejen bestaaeiide 5 

Bnreauer —- hoeri Minut af Tagen 
lagt Beilag- 

Engelsk Dom oin deForenede 
St a i e r. Ter i London ndkonnnende 

St a ti st indeholdt for 26. August en 

Artikel am ,,Amerikansk Belsiand,« hoori 
der bl. a. ndialies folgende: 

»Der vil blioe udfnti store Mangder 
Hoede for ai inpde det oeftlige Europas 
EfieifpprgseL De amerikanske Farmere 
aisatter deres Aocing hurtig og til tan- 

lelig gade Priser. De vil blive iStand 
iil ai kebe fka Osten og Europa, minde 
lige san meget, som de hat knbt i Aar. 
De Fokenede Staiek hat gjori store 
Fremskkidt i Jnduftti og Handel i de 
sidsie Anr, men er endnu i det present- 
ligsie ei jordbiugende Siaissamfund og 
er derfor væsenlig afhængigt as Hoffen. 
Dei-for beiydet nogenlnnde god Hoche- 
hpsi og god Hast af andre Landbrugs- 
produkier en Velstand blandt Farinei«ne, 
som er Landeis Nygmd og livgivende 
Blod.« 

,,Under digse Onisiaendigheder et det 
kun riineligi, at Jembonernes Inwie- 
neste, Lsdic paa Lokomotioer ofv. vil 
vedblive at soffe. 

Artiklen slntier med at forudsige, at 

den nuocerende Beistand i de Forenede 
Statcr vii nasse. 

Brand i Yokohama, Japan. 
Den fintste Brand i Yokohamas Historie 
indtiaf den 12. August, da Bygninger 
naa en Kvodtaimil ndelagdes, og 16 

Mennefkeliv gis iabt. Eiendomsiabet 
anslaag iil mellein 5 og 6 Millioner 
Tolloi·6. Eieren af del Huskz hvdr Jl- 
den udbwd, blev dicebt ai den farbiiiede 
zolkehob. 

Vetdens Handelsflaade. Det 
belendte Londonetfirma L l o y d har nys 
llg offentliggjort folgende: 

llnder brit i fk Flug (Koloniesne 
iberegnet) feiler 7,837 Dampstibe og 
:i,101 Samin i alt 10,837 Slibe. — 

Under am eri ka nsk Flag feil-r 821 

Dampstlbe og 2,189 Sejlstibe, i alt 

3,010. —- Undek norfk Flag feiler 
779 Dampskide og 1,74l) Sejlstibe, i alt 

2,528. —- Undek tysk Flag sejler 1,1:38 
Dampfktbe og 543 Sejlskibe, i alt I,681. 
— Under soenfk zlag feiler 642 

Talnpsktbe og 760 Sejlskibe, i alt 1,408· 
— llnder r ussifk Flag feilet 456 

Tampstibe og 762 Sejlstlbe, i alt 1,218. 
—-- Under fr a nfl zlag feiler 639 

Dampfklbe og 543 Seilsklbe, ialt l,182. 
—- Undel lta lie n sk Flag feil-r 282 

Dampstlbe og MS Sejlstibe, lalt l,150. 
llndcr jap a nesisk Flug 477 Damp- 
sktke vg 53034 Sejlsklbe, i alt 841. — 

Under d anf! Flog seiler 360 Damp- 
»sklbe og 486 Sejltkibe, l alt 7l«6. —- 

IUnder sp an sk Flog sejler 438 Damp- 
lffle og Lclxl Sejlfkibe, iall 701. 

Dette er Vetdens Stokmagter paa 
Havet, naar tun Handel og Samfcerdsel 

ltnges i Betragtnlng. Man vil se, at det 
ler Nolge fremdeles holder sig sont 
Nr. B. 

Verdens avtige Lande hat folgende 
Antal Skibe: Gartenland 404, Bra- 
tiljen Inf, Holland Ist-H, Tyrllet SU, 
Elterligcklngarn 277, Argentina 19R, 
Chlle 1137. Der et desuden 13 Lande, 
locn hat nogle faa Silbe. 

ZHJHU Silbe inden for Vetdens 

Hatldclgflaade Inaaler 100 Tons-, og 
deraf er1.3,:j24 Dampstibc og 12,85·i 
Seilskibe. Dampstidenes salnlede Betre- 
evne er 20,877,746 Tons og Stimme- 
ness (j,795,78-J Tons. Naar de alle ere 

fuldlattede bete de 27,t;7:3,528 Tong. 

Et statt ,,Verdensteater« paa 
Vetdensudstlllln gen l Paris 
1 9 0 0. Paa seloe Udstillingötetmnet 
hat en tyst og en amerikanst Enttepcnsk i 
Sinde at opfare et ,,Tentek for Felle- 
og Land-Kundstab«, hvilket paa Grund 
af sine kampemaessige Dimensionek faar 
Navnet »Verdensteattet«. Forarbei- 
derne et faa vidt fremmede, at der alle- 
rede san tænkes paa en nsje matt-ej- 
delle af Platten- JForm afsaa vidt mu- 

ligt naturtto Scencakrangsmentek og 
Dekorationek stal der paa dette Teatet 
forevifes Publikum de stanneste og inte- 

tessanteste Punkter paa vor Jord, og 
de lorstelllge Folkefaerdd Sadelq Drag· 
tek og Eiendonlmeltghedek stal gsrel 
anstueligr. For saa nidt mnligt natur- 

tko at gengive de paagaeldende Landstai 
bet, Folkedkagtek, Folcefcenek m. m 

A' 

Ioil der blive engageket Tegnete ag Re- 
lgisfpkek fra alle Beidens Lande, og 
snun haaber ogsaa at faa »Sknespil- 
lerne-« fta selve de paagakldende Lande. 

Pa ve Lea den Trettende ak- 

bejder for Tiden paa en Encyklica otn 

zredskonferencen i Hang. 
Spansk Dom otn Knbastyret. 

Det i M adrid udkomniende lpanfke 
Blad El Impansial hat fra sin Hat-an- 
nakorrespondent niodtaget en Korrespon- 
dance, hvori Generalernc Brook og 
W o o d og deres Adniinisttatton onitales 

p1a den mest anerkendende Munde. 
Brooke roses iærlig for sin Upaktiskhed, 
og Wand for sin freunagende Eane til 
at bedanime Sager fundt og taktfnldt. 

Jt alie n og Kin a. Den 6te 

Stotmagt hat ikke været fcerlig hcldig 
med sit Abekatteki efter de avkige Stor- 
magtets Opttceden iKina. Kan vtste 
sig absolut Intdig ovekfor Italiens For- 
dring om en Havn — og de italienske 
Ktigsskibe gjorde aldeles intet Jndtrhk 
paa Kinas Enkekejfckinde. Formodents 
lig i den Tanke, at det er Massen, der 

skul gate det, hat Jtalien nn heflnttet 
-at feist-ekle sin Efkadte i de astlige Far- 
vande med 2 Torpedohaads-Odelteggete. 

Ritneligvia oil Kina bryde sig feil am 

denne Foistætkningz det har Japans 
Venfkab i Ryggen. 

Mahdiens Spnner drehte. 

England hat haft sin sleinme Hyre med 

Mahl-leih og efter ham hat Cherif 
JCal i f a og Mahdieng Sønner voldet 

JBryderi idet cegyptifke Sndnn. De havde 
faaet Loo til at bo i Landgbyen Shu- 

Wka b a, men denne Tilladelse benyttede de 
til at foranstalte en Opstand idet smaa. 

Pia meddeles fra London, at de ere 

»blevne dræbte. Kstptajn Soy e th am- 

tingede Landgbyen, og efter en heftig 
Modstand blev den lagt i Aste. 

Oprøret i Brazilietn Legis- 
laturen i Staten A nia z ona s hat i et 

sakligt Mode ,,fordamt de taabelige 
Handlinger af vigse Borgere i Distriktet 
Viere, som hat eiklæret note Aniazonas 
for uafhængigt.« Legislatmen oedtog 
ogsaa Bcslntning om, at B r a z i l i e n s 

faderale Regering opfokdres til at frem- 
tvinge Respekt for Braziliens Ret ooek 

det hele Tetritokium, sont gakanteteti 
»Traktaten mellem Brazilien og Peru- 

Farfot paa CaymamØernr. 
J Folge telegrafist Melding fra Klug- 
fto n, J a In a i c a, er Skonnekten Ame- 

thyst ankommen fka de Nordoeft for Ja- 
maica beliggende C a y m a n O e r. Den 
Ineddelek, at en Sygdom, der ligner asia- 
tisk Kolera kafet saaledes paa Øerne, at 

40 allerede ere dpde. Der ek kun en 

Liege paa Der-ie, faa haade han ug Be- 
hacrne etc ilde ftedtr. 

Seks Hundrede Me nnefker 
mistede i sidfte Uge Livet under en Oper- 

svammelfe af en Kobbermine i B e ss hi 
paa Den Shitoku, Japan- 

Uskyldig damt. J1895 dam- 
tes den nnge russiske Adelötnand Alex- 

a n d e r T al m a til livsonrigt Ophold 
paa Oen Such klin ved Østkhsten af Si- 
birien — en af den russiske Regeringc 
Eorhrydetkolonien Bestyldningeninod 
ham var, at han havde rnyrdet sin ger- 

rige Dante, der var Ente efter General 

B old h r ev, for at komme i Befiddelse 
af hendes Penge, og at han hnvdc sat 
Jld i Hasel for at fkjule sin llgerning. 
Nu ex der kommet et nyt Lys i Sagen. 
En Kobbersmed ved Navn K ar pov 
blev forleden Dag arrefteret for en anden 

Forbrydelse, og i Fæiigslet bekendte han, 
at del var hain, ioni havde taget Fru 
Boldyreo as Dage. Dette stadfæstedes 
ved, at man i Foret paa hans Frakke 
fandt 1000 Jertibanenktier, sont var nd: 

stedt til den afdøde General. Rege- 
ringen i St. Petersburg har befalet, at 

Tal ma stal !aglades. Hvilket Gen- 

fyn niellem haIn og hans unge Hnstrul 

Evls III UAI ASTHIA 
sit-H on til sus- st II- Ikn Ums-stil- issI I«I-Ivos us 
Situle Aus-listi- (:uns. IIN ushsssvui. unp- 
zus »Im-I sum- -t·tI.. s. 

collltss Ums. sod.cu. Dep. J. It. html-. Io. 

bEt 3520 Elektrift Brette 

en Kasse Sölvvarer 
for hm 

s 2 . 9 5. 
For endnu en fort Tid vil vi sende 

Dem et of vore betsmte Bretter med 

Rygappatater og 30 stokc elektriste Cel- 

lek, samt 6 elegante sølvpletterede Bord- 

knive, 6 elegante solvplettetede Gasler, 
6 Spiseskek, 6 Tester, alt for den uhyte 
billige Priä af tun 82.95. 

Sktiv i Dag og send alle Orbre til 

Prof. H. C. Peter50n, 
Ist, ist-, 185 Main Streck, 

Nelfpn, Minn. 


