
leevranv. 

Forleden ndbrsd der Jld i den af 
Fabrikant Trnelfena bebnede Villn 

»Alle Sosienbeeg« til venftre Sitze t 

Ry Taube-et läge »et« Tupililaaguk J 
Lobet af en Tnnestiv nedbccendte Vit- 
laen full-staubig. Det lolnle Brand- 

vasen var til Stehe, nten lunde tntet 

udtette. Det ineste as Jndboet bknndte. 

— Lsrdng Aften b· Att. Aug. udbwd 
der Jld t Altteselslabet Ernst Vois 
Metalnatefnbnl i zecveticim Samt- 

ltge Vettlttedgbngninger nebbkcendte til 
Grundem Moflmer og Naaoaret obt- 

lagdes. Slnden ansimes til ca. 200,- 
000 Kr. Bygningeme ek fotsikeet i 

Liebste-deines alenindclige Branbfoksiks 
fing for 40,«s.-0 Kr., Inventar og Nan- 
varet i Ratt-Ist Brandfotsiktingsaktics 
selslab. Wo Arbeit-ne —- Mand og 
Kotnver —- ek bleer atbcjdslsie. 
Beanden ek fandfynligvis opstaaet ved 

Selvantandelie i et Male-verwitw- 
—— Lskdag Morgen d. 26. Aug. op- 

stod ver Jlot to Ganrde i Kongsted, 
tilhsteade Jst-gen Petetfen og 

Hans Rasmusiem J LIbet ai 
2 Timet nedbmndte begge Gaatde to- 

talt. Kreatur-eine teddedes, hvaktmod 
al Saden og en Del af Jndbaet 
betendtr. Jlden et opstaaet i en hetan 
stac, udcn at man ped hvocledes. 

—- Dn nn Jyllanh hat leveket en sat- 
lig slecn Ratte Ordebcande i Aal-, hat 
Fyn vel syntes, at det maatte oglaa yde 
noget. Da der tmtdleitiv var dannm 

sieltczhed ved Sagen, at Fyn ian at sige 
ingen Hede hat-, hat det vel taget Til- 
tned at finde et pagsenbe Bienenei-. 
Stigt blen bog fanden Forleden Man- 

dag saas en itml Rog fom fka en stsrte 
Jldebrano ttige ap i den iaakalbte E il- 
skon Hebe. Det vtfte sig at vceke en 

tigtig Hedebkand i mindre Stil, men 

stor efter fynsk Fort-nun Her tnde paa 

dtgse Udsnnttek, der mett bestaak af 
Sand, bevokset meaLyng og gannnelt 
Gras, hat-de en Tienestedkeng hoc 
Gaatdmand H. C. J o er i e n anteenbt 

Gras-seh ag Jtden tog Fakt. Heldtgs 
vts bar Binden bott ika de Bygntnger, 
der liggek der ade. Der afdmndte ca- 

2 Tdr. Land. sit-gen fass i lang Af- 
stand, og der msdte solt fka Ejlskov,» 
Haaesleey Horn-nah Stovsgaatde aJ 
s. v. 

— Ntels Hansens Gaakd il 
Lille Musge er totalt nedbmndt. Ehe-l 

feetningem der bestod af tke Hefte og 

seks Kut, samt hele Avlen brandtr. 

Beben-ne var ftaoaetende under Bran- 

den« 

-- Paa Grund af Istlig Blast brebte 

den ftore Vildmofebrand sig attek d. 27. 

Ang· nnd stok Voldsvmhed fka Mosens 
Notdottside mod Best. Branben ssukleg 
tmppe fsk EftekaakssRegnpektoden ind- 

messen 
—- Fra Fredeeikohavn meldes sent 

d. 29. Aug.: En stvr Jldlss er i Vlften 

ipnllg over Baby. Eiter Forlydende 
ek Branden i Landsbym Lyngaa, 
enen ntermeee Eitenetningek mangle 
endnu. 

Smaa Meddclclick. 

Fratkcedelie. Fra den l. Sep- 
tember statt-aber eftek eget Ønfke Kap- 
tejn Juul sin Stilling iom Leerek t; 
Matematlk vev zlaadens Slibe foki 

« Sltbsbygnins og Massen-seien ! 
Kapter Jnul hat i den lange Aar-; 

nette, han har beliebt stn StillingJ 
pundet Anfeelf« og Aglelie som en dyg- H 
ttg og human Laut-. ; 

Fyrstelig Fotlovelsr. J! 
Fslge Fig-m ek Dettngen af Chaktkes 
yngste Sin, Print Je a n af Ocleans, 
der ivt Tiden ec i danst Militmtienesle, 
bleventoclavet need sia Kusine Prinfeise ! 
Jsabella af Okleans, Dattek ais 
Grevinden af Paris. 

Den itoke hagelfkade paa; 

Siallantx Eiter en for-ledig Op- 
gskelse ndgsk den Hagelstnbe, Med-» 
lennnek i Hagelfkadeivestktingsfokenin-« 
gen for Priest- og tilgkanfende Amtet 

hat lädt, ca. 6000 Tak. Sud fort-den 

noget Feder og anbet. Staden vil an- 

tagelig del-de stg til intellem 60,000 og 

70,000 sk- 
Det et et enestaaenbe heil Belsb i 

Fokeningens Historie. Den stsesie Da- 
qelstade, Fort-nagen tidligeee hat lim, 
vae godt Ist,000 ist-. 

Amtstaadsvalg l Esbjarg· 
Ved del lotleden aiholdte Suppletingss 
valg til Nibe Amt-taub valgtes i Ste- 
det for aidsde B. Nlelien, Pult-ad, 
Gassejee L a n t r up, Esaus-, med alle 

Stett-met mod t, iom ialdt paa Nas- 

mniien, Bandamgaarv. 

K l o kke f p i l. Det store Buddhas- 
laarn i Kadenhavn ndmærker sig ekle 
mindft vcd sin Zamlmg af Kloster, der 
Inn fremdringe stunk Musik. Fokleden 

I Lag hortes den-a Tons-r ud over Byen, 
toranledrget at, at to nne ulnkker vare 

dlevne opheengte og nu flulde prooes 
samtnen med de andre .ltapeltttrtter 
Nu ng og Raaddusetg Bygmcster, 
Arkctekl Nyr up oar til Stede ved Pis- 
ven. 

lfn righvalliflefangft pan 
»Ja r I e r n e. Med Dame-stehet »Lanra«, 
der Italig er ankommen ttl Kodenhavn 
ira Fiel-erne-, er der kommen Undctreks 

nlng am,"at der i August Manned er 

dleven gjort en saa rig Grindefangst 
fom maafke ingensinde ttdligere. En 
enkelt Dag i Maanedens Begyndelfe 
fangedes 400 Stukker, deriblandt en 

Mangde »Grlndedelsiner«, og Vandet 
var i en old Omkreds farvet rjdt af de 
dreedte ag laarede Dyrs Mod. J det 

hele bleo der i Dagene fra 7. til lo. 

August drcedt ilke mindre end l700— 
1800 Vvalsisir. Ovid Prisen davde 
vcret llgesaa th iorn tidligere, nernlig 
ea. 50 Kraner pr. Stk.,--pllde Fangllen 

lhave representeret en Pengeoeerdt ai 
FAU,000 til 100,000 Kronen Prier 

set tmldlerlid sunket belydellgt, men l 

iethvert Feld er de drnbte Dyrs Net- 

ringsvaerdl rneget star. De dræble Dyrs 
Jiamlede Vergl udgør ca. l Mill. Pund 
ist-d, hoad der soarer til 1500 Okgen 

Ungdomsrnpde. Sind-g den 

227. Aug. afholdtes for sprste Gang et 

lstart lessieligt Ungdotnsmpde ved Bin- 
rup Stamm (1)orlens—Bryrup-Ba- 
ttens Endeftotion) ag i Velllng Skav. 

Med 2 Eksttatog ankam ved Middags- 
nd 725 Deltagere, hvaraf 800 fra 
Harlens Ytiglingei og Pigeforeutng, og 

da Modet begyndte Kl. 1 ved Bryrup, 
door Pastor Haufen, Ny, preedikede 
Tover Luk. 19, 4l———44, var der sarnlet 
ca. 2000, mest unge. Kl. H fortfatte 
Model i den ncerliggende Velllng Skorp, 
hoar der var lamlet over 2000 Merkm- 

sker. Her talte Paftar Biering, Odenfe, 
ag Pastor Oleien, Horsens, hsorefler 
Stedeta Sognepretft flattede det i hsj 
Grad vellykkede og velsignede Msde 

Ined nogle Ord. Kl. 8 afgik Taget fra 
Bryrup med over 800 Mennester, sor- 

fpandt med 2 Mastiner, medeng Salmer 

ag aandelige Sange lsd fta de glade 
unge, vldnende for Verden dru, at de 

have iaaet den starrte at alle Gliederi 

Eie. 
Gkulldllscl Erbauer-. 

Svensk Skonnett »Carl« of Reiz-tim- 
hamn, bestemt til Scelsksk med Tmlast, 

grundstsdle fertige Stilng Aften pna 

»Tærstelen« l Aggetdelund. En 

Soihecdampek og Dampsildet»Skellk-t«; 
agsistekede og flcebte Sltbet ind tut 
Stelsspn Det hat lkle taget nogen vi- ; 

deke Stude. 

AvispJubilceunL »He-Ding 
Aufs-« holdt d· :t· September sit zo- 

Acns Jubileeutm Den staktedes nemllg 
:t. September 17449 af dotierende Fak- 
tor B. Moller. Eiter hans Deo 

ledede Eulen Bladet med nu aldpdckæker 
H. C. Geill sont Redaktor.· J 1876 

overtog den nnveekende Redaktsr B. 

Moller Bladet og Trykkeriet. Han 
dtev det til 1897, da del blev folgt ttlet 

Jntekesfentstub for l26,000 Kr. Det 

ledeel frecndelec of B. Msllet. Af 
Medukbejderstaben Inn naoneg Faktor 
N. Petetfen, der hat verket der l 34 

Aar, Reduktionsiekketæk Th. That- 
ien (l Jtz Aar) og Mastmmefter C. 

F.Knudsen(125 Any 

Kvindelig Haandgekningi 
Skplem Pan »Danst Stolefokes 
nlng«s Msde pas Aste-v Folkehssstole d. 

M. Aug. dlev dek eftee et Fotedkag as 
Fett L a n g b alle og en deepaa splgende 
llvlig Fokhandllng nedtaget en poly- 
dende Resolution: 

«J Erkendelfe af den state Betytx 
nlng, fein kolndelig haandgemlng hat 
for Hjemmene, ilke mindst de sen-u 
hie-n pas Landet, eettek Fokenlngen 
en lndtmngende Oplotdklng til Sko- 

lens lokskellige Myndlgheder om at 

drage Denser for, at dette Fug nu, da 

vor Iolkesiole skql ordnes for et langen 
Tit-stunk oveealt blioer optaget paa 

Undeevisningsplanetne lom fast Led 

deri; hvor det er nedoendlgt ved hjælp 
af iceklige Danndgacningslcekertndek«. 

Kommunalt Valg iGrenaa. 
Ved det d. 28. Aug. intetagne Valg til 

Bestyrelien for »De Futtiges Kasse« 

valgtes Haandveekletloteningens Liste 
.tned fra 271 til 150 St. Seele-we- 

»motkaten, Detaillist J en ie n, dek l de 

lsldste tre Aar hat meet Medlesn al Be- 

stytelien, opnasede lll St. 
Byen hat et iocialdetnokkatisk Ak- 

.b·jderpnrti; dette havde just holdt Msde 
I ened indkaldte Tal-te Dosen sprud. 

Skibssammenstod· Bakk,,Vnk- 
den«-, Kapt. Carlson af Marie- 

hamn, paa Neier fra Kotka til London 
med Tra, kolltdesede fotleden t Saul-et 
tværs us Kronlsorg med den foenfke 
Brug »Pkpna«, Kapt. V estberg as 

T«e1«l)erg. »Amt«-us- mjttede Kleiner- 
bmnmen, og »«1kcpita« sit ooenbo-.«bs 
Stabe om Bagbord. Bugsctdampeken 
»Wie-M hjalp Shbcne klar of hinanden 
og bugferede ,,Peplta« til Helsingborg, 
medens »Barden« ligger for Anker paa 
Helsingors Red. 

Straubing. Norsk Stonnekt 

»Ansgarlus«, hjemmehoreude tEget«- 
fand, 121 Tons, pan Nejse fka Eng- 
land til Middelfart med Kul, stkandede 
fokleden paa PatteteveL chste Tag 
bkagtes Stil-et flot afBiergninggdamps 
stibet ,,Ftedektkshavn«, iqu bugfekede 
det til Middelfakt. Stibet et tat- 

Ails it hast«-soffen Ministe- 
kiet for Kiste- og Undewisninggoafenet 
hat meddelt Approbation paa en mellem 
de offerbekettlgede og Tvede Linde Sag-» 
neraadiRandeks Amt indgaaet Oper- 
enskomst om Hsjtidsofferecä Aflssning 
for de nannte Sogne fka den l. Januar 
n. A. at regne mod et fast aatligt Ve- 

derlag af Kommunens Kasse af 215 

Kr. til Sognepmsten, 95 Kr. til Leere- 
ren i Toede og 00 Kr. til Lareren i 
Linde paa Vilkaar, at der ikke paalignes 
de ikke til Sognekirken hat-ent» Beboeke, 
de offeebeketngede felv eller Beboerne, 
der have last Sognebaand, starre Stat-« 
tebidkag. end om Haitlvsofseret ikle var 

all-U- 
Anhaldt Adoentist og Anti- 

m i l i t n r i f t. F Forum-et iideblen en ; 
Karl, der var indkaldt til Militcertjenhi 
sien i Odense. Ved ttadig Elias-g- 
ning blev han forleden Dag fundet i 

Tjencste has en Handlende i Ftedeiicia 
og anholdt. Seiiere et han transpor- 
teret til Garnisonen iOdense, hvor han 
under et Kriggforhør, der er afholdt 
over hom, har fortlaret, at han er Ad- 
ventit«t, og at hans Troglætdomme soni 

liaadan iorbyder ham at væke Soldat. 

; Statt Nsdfpasttefifkeri i 
Istore Vielt. Eftet at l)r. Peter- 
.sen haode gjart bekendt, at der i Nache- 
.den as Spraga fandtes et Areal, hvor 
lder viicnlede med state klksdspætter, dtag 
stiaks et Pak Nordenhufesiskete derud. 
Den ene fistede fttaks « og den anden 
Zu Snefe Radspietter af udmætket Kna- 

llitet. En Fiskekutter fka Sttuek hat 
zligeledeg paa Stedet fifket op imod 100 

Snefe, der iolgtes til Fistehandlere for 
en Ptis af l Kr. 20 Lke Snesen. 
zifkekutteren og Fiskerne ek atter ade. J 
Rai-org glasder man sig meget over 

attek at faa gade Radspattet paa Mar- 
lebet- 

Et Brag i Nardspen. Fistete 
tca LIlken, fom fokleden Dag var paa 
Hat-eh beiettek, at de 8 a 9 Ssmil ud 

for Locken ha( tkufset en Mast siydende 
iVandet med udspilede Sejl og nied 

Tappen nedad. 

Sandiynlighedcn taler for, at den 

hiesiger fast i Skioget, ioin altsaa maa 

ligge paa Bunde-L 
Maften liggek netop i Sejlruien 

Hanstholin — Hirtshals ag et formenis 
lig nieget faklig for Sejladfen. 

Der et Sandiynlighed for, at Stan- 
nerten «Unian« af Maksial er gaaet 
under paa dette Sted, og der ek grimme 
kinge Haab am, at Besctaingen er 

dienen reddet, da man t iaa Fald sikkekt 
alletede havde hakt noget fka den. 

Kertemiadedanens Tilflut- 
"ning til Odenie Statsbane 

jventes at væke fuldfskt til 1. Oktober. 
Jllkbejdetne med Oensyn til Tilslutnins 

Wgen fotceres af Heniyn til Namens- 

pakten til Qdenie Satketfadtik fta 
Ketteminde Egnem Seer Kertemindes 
banen kan dag, fom ,,Nydokg Aoie« 

Lekiakeiz ikke ventes aadnet for Gads og 
Passageter for Fakaaket paa Grund af, 
at Bro- og Stationsbygningekne ikke 
kan dlioe iuldfsrte str. 

! Forfatteken Johannes Jst- 
)genien, der er bleven tilkendt det 

Anchetske Legat, ek nied sin Familie 
reist til Rom og sendet fskst tilbage oni 

.et halvt Rats Tib. 

! Fangerne binde sit-anfe. De 

115 Tagthusfangek, der for Tiden et 

lutie iGedehas Planke-ge for at graue 
hallet til Naaletrceplantningen, er til 
en Afveksling as Planteielskadets Be- 

stykelie fat til at binde Lyiigkranie og 
Lyngbukettek. For nagle Dage siden 
afglk den fsrste Seading til Dan 

Sehnle Blomsterhandel i stbenhaoin 
Hvis nu Kisbenhavnerne vil blive flinke 
Ksbere af Kraniene ag Batetteine fra 
Helmi, bundne af Fangek fra Hufen-» 
Tugthus, dil disie iaa en behagelig Af- 
veksling i dekes Akbejde paa Helmi, ag 
Planteielikabet en ny Jndtiegtskildr. 

E j e n d o m Ssa l g. Proprietær S o- 

rensen har folgt sin isjendom 
«(kathrinebjcrrg« ved Anrhus, of Areal 
tun 42 Tor. Land, til et Konfortinm 

Itor 1».I,U(i0 Kr. 

Halvdelen af en Meteorsten 
Haldt Ratten mellem den U. ng H· 

IAng. ned oaa Gnardejer Syloefts 
JMarki Sigerslcovefter. Nræsset var 

saffvedet tundl am det Hul, Stenen 
havde dannet ved Nedfaldet, og seine 
Stellen, dei« oprindelig man have oceret 

faa stor fom et Virnrhooed, var saa 
vorni. at man ikte knnde rore ved den« 
Den var fort incd de sædoanlige grub- 
giiniende Platten 

Sandcrjylland. 
Landretten i Flensborg har nu af- 

sagt Dom i den saakzldte ,,Edsbruds- 
sag«, anlegt at Landdagsmand H. P. 
H a n s f e n i Aabenraa mod Redaktsren 

as et iyst Blad (,,Neuer Apenrader 
Anzeiger«) der i Byen, Th. J a n ke, 
der i sit Blad to Gange har bestyldt 
ham for at have brudt sin Ed sont 
Landdagsinand. Landretten idomte 

RedaktorJante en Bose pua 300 Musk, 
da der ikte var beoift noget Edsbrud ira 
Klagerens Side. 
— 

PJka Btodrefoltenc. 
Morge. 

— Kriftiania, 29. August. J Ju- 
riftmodet i Dag fortfattes Debatten 
orn affliktioe Strasse. Sorenfktioer 

Ha us m a n n, Morge, anbefaieoe Gen- 

indspreifen as Pryglestraffe, idet han 
paaberaabte sig flerc Autoriteter. Ad- 

ootat, Dr. Le hin a nn udtalte, at Ak- 

Ioninggsyftemet, der var nrettærdigt 
mod Fattigfolk, maatte forandres. Pro- 

fessor Thoren replicerede. Deipaa 
indiedede Kandidat Munt he B ru n, 

Danniark, en Diskussion om Statens 

For-hold til Liogforsikiingsocesenet. 
J den eher-folgende Diskussion destog 

Professor Platou (Norge), Vicehäs 
radshöfding Herlitz, Häradshöfding 
Bring og Direktor Palme (Soerrig), 
Statsraad Palmroth («kinland) og Haj- 
esteretssagtererne Otto Liebe, P. G. C. 

Jenien og Direktor Joekfen (Danmart). 
Jndlederen com-L jur. Mu nthe 
Brun, aisluttede Diskussionen Alle 

Talerne udtalte sig were eller mindre 

starrt til Fordel for Longivning paa 
dette Oniraade. Ved Festmiddagen i 

Morgen holdes Festtalen for de fremmede 
Gießer af Hagerup. 

Jldebrand. Bergen, W. August- 
Vardal Meile, en nf Landets storste 
Mpller, er nedbreendt. Staden anslaao 
til en Million. Tet forlydei«, at de 

mtereäierede Agsumnceseiftabek er: 

Magdeburgerselskabet med 400,uu0 Kr» 
Staane med 140,00() Kr» Not danske 

Brandforsitringgielskab luu,«()0 Kr» 
Den norer Brandasiurance og »Beste-«- 
i Bergen hoer 70,0W set-, BaselerseL 
stobet 50,0W Kr., Fenia og Fenir til- 

samcnen 10i),000 Kr. og Norden 5,0W 
Kr. 

-—————- ..»-.-..— 

Streu-tm 

Afsindig Osfkcer. Stcckäolm 
25. August. Bed I. Svea Akttllert: 

regitnetttg Skydeovelje paa Aal-Wust 
gækdet i Dag tnbtmf en ntcget pmlig 
Tildtagelfe. Major ved Wendes At- 

ttlluttegitttent, Adjutattt hoä Nov-prin- 
ien, Wennerberg, og Maior ved2 

Svea Livtegimettt, Stendahl, begge 
til Heft, most-S under Økelfekne, hilste 
ptm hinanden med Haattdtryk og veksi 

lede nogle Ort-, hvvrpaa de stiltes. 

Knapt var de kam-te nagte Sktidt fra 
htttanden, tm Maior Stettdahl trat ett 

Revoloer item og assyrede tke Stutel 
mod Wenn-kling, der sit sitt venstm 
Arm gennemskudt paa to Stehn-. Det? 
ttebie Stab kltlkede. Den funkelte sik 
stkaks Lagehjclp og blev fort til Laza- 
tettet, hvok Lstgen etklænde begge 
Saat-ne for ufatlige, og at den saurem 
inden kott Ttd vtlde vake helbcebet. 

Aatssgen ttl Maiok Stenduhls Get- 

tting Ineaes at være et pludseltgt An- 

fqld af Stitdgforvintttg Hatt hat 
ist nat-et tndlagt pas et Sindgsygeam 
stolt og ek tut alter efter Lageundeksps 
gelie iettot derttl. 

dont-des er deml 
pl ttlsgdek n hast-rede Villers selinnlng set st- 

bvect Itltatde at Rat-ah« der Mc tatst hell-kehrt seh 
UOWI samt-h Caro. 

I. J. c en ev G E s» Ren Tiletm D- 
Vt unt-entsank hat teubt ji« I. Eben-I lde Idite u 

sur og trot. hast et umle- hudeklt t alle Form-stau- 
Ttattsskttonet II stramäelt l Statt tll at opiylde Inhoet 
Daumen-, been Ftkma bat vsotaget str. s e it « It u a t, Wholelelc Dtus its, Teiche-. O. 
satt-tug, ktnusa s plat- n, Whoteialt 

Vruggtlth Lolch-, D. 
Isllss Ost-km Cato tages ludocubtk es pltket 

bluti- poa Blut-et oq S Inn-m Cltmh use-. Um 

JEAN-Ich Calses ev alle Ipotheketr. Admi- 
fk I- 
ssllss fis-Its Puls u di bestu- 

I— 

lkn Jernbanekonference 
Stockyotnh 25. Ang. Jdigse Dage af- 

holdes her i Byen en Jentbanekottfc- 
sente, i hnilken deltagrr Repræsentantei 
for de danske, nosskr, foenste og tyskk 
JernbaneforvaltInnng Forsnaatet foi 
Konsereneen ei- lldatbcjdklsen of Besinn- 
mclier oedmrende visfe Fragtnedfætteb 
sesspøinsmanl i de paugcrldeisde Landes 
Godstatiffen 

RigsdagsvalgcneiSvcrrig. 
Gøteborg, 24. August. Den bekendte 

konservatioe Politiker, Dr. A. V. 
L j u n g m a n, er isin Valgkreds, Otost, 
blcoen slaaet at sin fiisinbcdc Modstan.- 
der, Solaptojn L d m a n. 

Fra Sau Domingo. 
Jimincz er kommen — Vasquez 

titlszfokuøjet 

Eiter at Nevolutionen hat-de 
seiret paa San Dotningo, og det sidste 
Punkt Monte Christo ovekgivet fig, 
er den ventede Feier og udsete Piseesident 
Juan Isidor Jiminez ankommen 
til Len. Hnn modtoges nted stormende 

Jubel t Puerto Placa d. 5. Sept» 
og der udtales, at alle Klasser of Be- 
folkningen agter ham for den virkelige 
Befriek fra baade Brodeilrig og fra 
okonotnisk Missctke. J helc Nein-blit- 
ken hersket No — men nn kotniner Hum- 
len. 

Picesidenttn for den provisorisse Re-« 
gering, D on V a s q u e; befindet sig 
saa udmceclet paa det cphøjeoe Siede, 
soa han er irygtetig migfnknøjet med 
tldsigterne til at stnlle vige for Jim i- 
ne; — ja! endnu niere, han begynder 
nt satte lin vndt Blod for Jitninez og 
untyder samttdig, at han selv vil viere 

oillig til at blive siddende paa Priest- 
dentstole:t, saaiicmt man stulde ønste 
det. 

Med Kendstabet til San Domingos 
Historie in tin-me tør man detfor ikke 
lide paa, at det hele nu siulde lobe as i 

Fred og Ro. Thi en Strid mellent 

Basquez og Jimincz vil kun viere 

en Geniagelse af det jævnt-fandotningo- 
ske. 

Men V as q uez er almen mennestelig 
i denne Ansiuelse, at der er ærgerligt, 
tun at kunne benyttes —indtil en anden 
kommen 

Ny Prekstvent i Peru. 

J Hiedags blev Senat Eduardo 
Rom ana, iidsigere Senats-r for Are- 
qupa, indsat som Ptassident for Repus 
blitken Pein for et Tidgruin af 4 
Aar. 

Cetemonieme gis nieget stille af, og 
itke et eneste »Harm« hortes fra Mang- 
den. 

Da Sense Romena havde aflagt 
Even sont Repubiitkens Præsident, tkak 
Senoc Pie sola, den tidligere Priest- 
deni, sig tilbage til sit private Hjem, 
fulgt af en Skare Venner, hvem han 
mlte til fra Vinduet og opfordkede dem 
til at tjene den ny Styrelse med Tro- 
skab. Hans Tale blev modtaget tned 
strecke Bifaldskaab. 

Om alt og alle. 
Revolution i Venezuelq. 

lldenrigsdepaktementet hat faaet Unda- 
ketning ein, at der ek bkudt Resolution 
nd i Venezuela. Niermere Om- 
sicendigheder er itke meddelte. 

Antageligviö vil «Nashville« faa Ok- 
dre til at afgaa til La Guayks eller en 

anden Hat-n i Narheden for at bestytte 
amecikanste Jntecesier under Revolu- 
tionen. 

Jernbane ulykke. VedenJerm 
baneulylke paa den nye Jernbane gen- 

lnem den nu b iske Orten styrtede et 

Jernbanetog over Randen af en Viadtikt 
t Nærheden af Wady Halfaz Jst Men- 
nester dkcebteg, og 30 saaredes. 

OrkaniVestindien. Beit- 
buteanet udstedte d. s. September ved 
Middagstid folgende Stotmvatsel: 

Orkansignaler er hejst ved St. Kitts« 
« 

Bestindien. Stotmcentret et sitenfoi 
ncevnte O og gaar, saqvidt man kan 
iugttage i nordvestlig Retning. 

Mældingen stadfcestes frei St. Tho- 
mas, der ier er teuen 

En stets Storm siges at dlæfe vel 
St Kittel og Antiqua, og der fryqtei 
iok, at den kommer i Retning hidover. 

I—— 

Gartneren oed Gethsemane 
H a a e. Den bekendte S a n l eyz 
Moodys trafaste Medatbejder, hat sat« 
nyiig til Christian llerald i New 
glatt sit-even en Oel smukt tllustterede 
Uttitler ont sit Besag i Palastan i Fior. 
Han sattællet deri blandt andet folgende 
ltlle sntukke Trieb 

»Vi var agsaa ude at se Gelhsemane 
Haut-, sont ltgget« ien dyb Oal Osten 
for Jerusalem ved Faden as Oliebjet- 
get. En has Stenmur antgioer Haven, 
saa man slet intet kan se uden sta. Vi 
git lang-II Mitten — stadig sulgt i Hee- 
tene as et Dnsin eller fleie nlyklelige 
spedaiske, der med hcese Skrig satlangte 
,,Bakshish« (Alniisse) — enaeltg tandl 
at Bauen, der biea aabnet sat as as 
Datvagtetem Men helt ind iHaven 
lunde vi ikle komme-, den var amgivet 
as et Jærngitter, gennein hailket vi dag 
lunde avetse det hele: De akldgamle 
Oliventtæet, to ellet tre haje Kyptedsetz 
de inange laae Bustvækster ag Bedene 
med de smukke, spraglede Blamstek. Vi 
vtlde saa gerne have en cller anaen lille 

Erindring med ska aakt Bei-g paa dette 
Steh, hvor Frelseren sor var Slyld 
tiempede den haarde Sjeelekainp, ag da 
ui saa en gammel Mandi Eli-beide ved 
et as Blamsterbedene, kaldte vi paa hant 
ag sagte at gare ham satstaaeligt, at vi 
vilde bltve glade aed, am han ailde riekke 
as en lille Blcmst sra havem Hatt 
faistad as sttakg, gtk hen til et Bed neer 

oed et as de ældste Oliventtceer, plus- 
kede en Haandsuld Blasnstet ag kalte 
as d.tn gennem Gittet-et. VI var ate- 

get taknemlige ag tag en Sølmnant frem 
tat at give ham den til Gengield; mett 

yan kysteoe paa Haman gsorae Katsets 
Ttgn sor Btystet ag vendte smtlende 
ttlbage til sit Acbejde. Vi saa satt-n- 
drede paa hum. Denne tervætdige, 
gtntle Mund vat- den sarste, mendnu 
liavde Inødt i Ægypten ag Pttltestina, 
sank havde nagtet at tage mad Penge, 
naat vi bød dem. Da vi aendte as far 
at gaa endete-, hatte jeg en af Vennerne 

sige: »Gud holde sitt Haand over den 

gatnle Gartner aed Gethsetnane Have 
og velsigne hain ag hans Sæd eaini 

delig!" 
Den sat« te Dad. J Opatto, 

Portugal, satesaldet der stadig Bedä- 
iald as Bubonpesten — tnen Kot-an- 
tcenen syttes soreløbig sttceng nak til at 
holde Faksaten indenfar denne Bys 
Gransen 

Star Ulykte i Japan. Med 

Dampslibet »Glenagde«, som et ankam- 
ntet til Pakt Tawnsend sta Yakohama, 
Japan, tneldes der, at der i Kagoshima 
den lö. August rasede en Tysan, satn 
antettede star Odelceggelse paa Liv ag 
lfjendatth 

J Folge officiel Uadetsagelse dlev 11 
Petsanet dtæbt, 52 saatede, 800 Hase 
Idelagdes ag 867 Hase bestadigedes. 

J Landdismktetne blea 33 Pers-mer 
drehte, 110 kam til Stude, 1,143Huse 
blaste am ag 339 bestadigedes. 

45 Stil-e satliste; 21 as dem kan- 
tkede, tnens de laa sar Anker- 

J Kabe our Tysanen tlke sulat saa 
voldsotn, men agsaa der var del stor 
Daelæggelse paa Ejendam, men ingen 
Mennesker blea dtæbt. 

32.50 pr. Dag sittekt. 
Ida-nd euer Kot-they ikkc til as inslgky men til at 
unmit- Agemerz fast mutig Plan ; sm) 00 pk 
Am iumt uiic Udgisis 1.— Pauiivcllgt Firma med 
bcdstr Referenten —Erfunnq er ikkts nsvvendikI-—Skrip 
strako til 

N. B. Jenseit- 
Zkakc Manaqm Lincolth Rohr. 

For Kvindcr. 
Prot. Petersens «(1’kt-rn«13u Kente(1y" 

for Kvindcsygdommc et det eneste Mid- 

dcl, som er fuldstændig garanteret til at 

hell-rede. Denne Medicin er ikke til 

Sang paa Apotekerne, men fang kun 

has lotale Agenter. Dersosn ingen 
YAgent findes i Deres Nabolqg, striv da 
til es eitek en Flusse eller en fuld Kasse. 
Ptis pr. Flaske BLLZ eller o Flasker for 
s(5.00. Detfom De sendet eiter 6 

Flusses af denne udmceckcde Medicin, 
giver vi en striftlig Garanti, at sammt 
vil hell-rede Dem; eller i modfat Feld 
spqk De 8(3.00 tilbagebetalt. Hast at 
denne Medicin er tun for Kvindey som 
lider af Netvositet, Hovedpine, daurlig 
Appetit, Mathed, Smerteri Siden eller 
Underlivet, m. m. 

Skriv i Dag og send Penge meb Ex- 

pnsns Onlny Money Order ellcr regi- 
streret Bren, og send alle Ordre til 

Prof. H. C. Petersen, 
181, 18:k, 185 Main St» Nelson, Minn. 

Missionsfovtcllinqek for som. 
Oder-M m M- 
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out-l W. Mi. liess-. 
Blei-« Uebr. 


