
Huömandens Ko. 

husmandskoen hat en Gang inspikei 
m en Digtet, necnlig Chr. Rich 
a r d t. Den hat strevet fslgende Dis-: 

Jeg ek Husmandsku Cn ket behagelig 
Temmelig magelig 
Levevej. 

Min Herre, Hngmanden Istqu Mut-fein 
Han hour fiktert til Arbrjdsklassem 
Men tfke jeg! 

Naar ingen Fiuer for nagt-ist dritter, 
Hat jeg det ttygt iomi Noahs Ausk. 

cnad jeg beinlleH 

ch gaak og gsdet min Hems Mark, 
Jeg siedet Fo’ret, ieg nappek wo, 

ch lett mig slyttr. ieg tygger Tun-; 
Jsg gi’r mig Stunden 
Jeg stunden 

Tod andre tygge Ttsv paa »in-« og .vide«, 
Jeg munter Tybet mellem »glo« og »bidk«! 
Og pnsiet jeg min Malt at asieverc, 
Ach-ver jeg bare at sige .Vn !« 

Sau et man hos nng i sum-ne Nu. 

Tot er os, der regeke, 
Jeg og kennen, 
Men jeg er bog not Hovebpeksoncin 

Ton-Mie. 
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Sandckjijjjaxmif 
Mnsfcndviøitiug. En Dei Fami- 

ner, der ssgesi alt syv, i Galsted og 

Strandelhjskn Kommunek bar faaet 
Meddelelfe fkn Myndjghederne okn, at 

den Bosattelseet«lladelse, de iom danske 
Undetsanner hat haft, Ikke vil tun-Ie» 
fang fotnyet. For nogles Bedkonnj 
wende sknl denne Tcd viere næk fneftnaj 
ende. Aar-sagen figes nt vckce det for» 
nagen Tid siden i Beolosc afholdte polt- 
ttske Niede. Oe paagceldende er fodt i 

Kongeciget, altssa Ikke Optantek. 
Pan Rodding Hsjskolegaard bleo for- 

tige Totsdag ndvtit 5—6 Petsonek Ined 

24 TimeIg Vatfel, deridiandt Besitzve- 
ken, som dog sit to Tages Frist for at 

kunne oflenere Negnfkab. 
En Kampestcn qennesn Vinduct. 

He. A. N. Oe g n i Skætbcek, som bot 

nlene i et lille lavt Has, vakkedes for- 
leden Nat paa en hofft uhyzzgelig Moade 

ved, at en stor Kampesten kam tullende 

igennem en Vinduestude henad et Bord 

og naaede sna langt ind i det Varelse, 
book han soo, at den kun var en halv 
Meter sen hnns hvvedgcecde. Dei pag- 
ferede ek anmeldt og Stenen afieveket 
til Myndighedetne, san det masske kan 

lykkes et faa fat i Gekningsmændenr. 
Falden i Kann-ein Er Assgtepsk 

Man f o i Gransten, hois Butnebnrn 

for Teden aftjence sin Baknepligt sont 

Mariaesoldat pan det tyske Feige-ska 
»Jltis«, modtog forleden Telegkatn om, 

at han et falden l Kampen mod Ihne- 

ferne ved Titu. — De garnic, hoesn 
den unge Mond var i Sang Sked, et 

selofslgelig meget.nev"«jede over Tabel, 
da han lovede godt for Fremtiden og var 

detes Aldetdoms Treff. 

Ziievnede vernepligtigr. Im he- 
derQiI Amt er tm occrnepligtige og im 
Anbeneaa Amt SI, sinvnede ul at mode 
for Landretten i Flengbotg Fredngen 
den 17. Augqu om Fokmiddagen Klos- 
ken 9, fokdi de her unddkaget stg deces 

Veekneptigt i den pepjsiste han- eller den 

tyste Ilnadr. 

Egnens cldfte Mand, Snedkek 
Rnsmusien bleo siedet til Jorde 
fertige Uge pas Kitkegqakdtn i Prangen 
Hesn blev 92 Aar sammel. Et Poe 
Dnge i Forveien nnaede til Brot-ge. to 

Personek, der kom langvejs fra, for at 

bei-ge den gamlr. Den ene var en 

Dotter im Hemden-g, den enden en 

Lage im New York, den gqmleö Bar- 
nebntm De nnaede heldigvis at fnq 
ealt med Rot-nassen en Time-s Ted. 
Neste Morgen var han Lüg. 

Frei A. hetlücks Indessen-U Som 
medvelt havde Sogneptcesten i Brande- 
tup nedlngt Fotbud kam-, at der bleo 

ringet medcitkekiokken ved den quiete 
Senderiydes Joeveiærd, foedi hstlück 
havde stuttet fis til Feimenigheden i 

Bocca-ed nden at hnn des for-nett var 

ndtksndt If solletnkem kniest-isten- 

derstabet hævbedc den mal-satte Opfer- 
telie, men Præsien bleo oeb sit. 

Tit nlmindelig Ovettaskelse begyndte 
Brandetup Kirkeklokte imidleitid at 

ringe, da den stoke Folge nænnede sig 
Kitken. Man begyndte at tro, at 

Pmsten havde faaet Telegtom fm Kan- 

«ststotiet i Mel, men dct visie sig,«at 
Bette ikke var Tilfældet, men at der vor 

Sognets Gras-eh J· B s t t ch er, der 

paa eget Vlnsoar ringede over Hals-C 
fotdi ban fslte del fom en Sorg, at 

Branderup Kitkeklokte st.lde tie, uan 

Sag-Iris bedsie Mond bleo jordfæstet. 

W Gavc til Brim. Afdpdc Ran- 
mand Cloufe n og Hustm hat festu- 
menteket Byen Hadetslev 3600 Matt-. 

Lynnedflag. 61 Torvenvejk has 
væket temnteltg slemt omkking Sonder- 
borg. Saalebes berettes fka Hornp: 
Tocdenvejret vorher fno stækkk, fom det 
ikke hat været i mange Ack. Lyn 
fulgte paa Lytt, og mai-ge Nekslag jagt- 
toge6. Hos Willefen i Høkuphav 
flog Lynet ned i du gamle Vaskehus og 
sandte· Tsmmekfvend anfen fra 
Rlinting og en Arbejdsmond, som havde 
sagt Skjul i Vastehufct, opdagede univ- 
lertid stratg Jlden og gav sig resolut i 
Feld nnd Slukningen. Dei lykkech 
dem at blive Hette over Jlden, inden 
den sit Tid ttl at brede sig, thiset var 

meget heldigt, da del sindes mange Bygs 
ninger og et Tøtnmerlager i umsddelbot 

Nathed. 

Krisen i KIna. 

ZItImtIotIcIII Lieblikkct. s-« Und- 
skktninqslsærcn bquIndct Frem- 

Innrsch. — llIitesisk Politik. 
LI Dunst Mang- 

Rai-fernen 

Der et dog nu kommet noget Lys over 

Situationen I Kinn. 

Man ved altsaa nu, at Legationekne 
I Peking endnct er I Behold. Kun den 
tyske Mmttter og hang Sektetcee er 

mytdedr. Alle de andre holdes Inde- 
sluttede I den thttiske Legatians Bngs 
nich. De sieste andre Legationgbygs 
nInger er enten sanderskudte eller brcendte 
as tIl Grunden. De kInesiske Kammer 
hat arbejdet saa godt og ramntende, at 

der knn havde meet lidet Hand, am at 
der I det hele taget knnde reddes IIoget. 

Men da Legationen allerede haode 60 

dode og 70 sackede, standsede pludseligt 
Bombardementet, og Kineseme, der 

havde loo« Mand drehte, sokespukgte 
am Vaabenstilstsnd. 

Dette gIk tsuropaetne selvsslgelig Ind 
paa med Gliede — og sIdeII da hat No- 

lIgheden Ikke væket sorsiytret IPekIng. 
SaavIdt man da ved. De Telegtam- 

mer« sont der var aIIkomIIe sra flere sor- 
skelltge Gesandter tIl deres respektive 

lNegerInger, er nemlig lIdt gamle nu — 

Iog sIden da hat de allIekede Magter sofe- 
staget et Skttdt, soIn mulIngg kan koste 
meget —- maaske vgsaa Legattonens ——- 

Blod. 
» 

UIIdek 2. August (nagle Korrespon- 
denter siger Jst-· Juli) hat llndsætningg- 
haren sta TIeII-Tsin IIeInlIg sat sig I 

VevægelsetIl PekIng, sor saaledes at 

stemtvinge Gesandternes Beseislse og 
rimeligvis hpitldelige Listek ska den 

kinesiske Regetings Side. 
Dette Skkidt —- saa berettiget og 

tIpdoendIgt det end kun synes —- vIl 

utvIolsomt koste Blut-. Thi den as alle 
de ullIerede Magtek udsendte Heer maa 

slaa sig Igennem til Peking. Der staat 
hoek Dag blodtge Smaastegtntnger med 
Kistesekne —- og ttllige samles der I og 
udensor Pektng en stok Heer, der stal 
modsastte sig Magtetnes Peklngplanek. 

Men hvorledes vIl man under en saa- 
dan Iruende Herz Fremmatsch, kunne 

hindre, at KIneseme sver Gengældelse 
paa LegatIonerne I Pektng« 

Alt, hvad man fokelsbig ved am 

disses nnvakende Sttlltng, tyder da 

logsaa hen paa, atden kInesiske Regt-klug 
soll holde alle Gesandtek som Gidgler, 
Iorsaaledes at sorhtndre den allietede 

lHan- sra at bombardere PekIng. J 
thlken Nsd maa tkke de Indesptettede 
Legattonek komme den Stund, da Ka- 
nonekne begynder at tokdne udensak 
Pektng. 

Fremmakschen san altsaa medsske ad- 

skellIg Fute, netop soc dem, som stulde 
betete-. 

For en Oedens Skyld meddeler vl, 
at det ladet til, at Russerne vandtt 

Odems-unl- oIa Oveeansjter, 

men han hat stemmede Qfsiceker ved 
Siden of sitz. 

De Forenede Staters Rege- 
king hat ved et Ulkimatum as Iste Au- 

gust sordtet sei Fotbindelse weile-n Mi- 

nister C o ng er og Washington, og 
ligeledes, at Lrgationerne skulde sskes 
under sikkek Cskorte til T icn-T s i n. 

Fskst lob den kinesiske Regeting som 

ingen Ting« Senere, da Undsætningss 
hatten begyndte sin Fremtnarsch truede 
den med et alminbeligt Blobbad i Pr- 
kingz men under Jndtrykket as Frem- 
marschens nbetoingelige Alt-or, stal 
Regt-ringen endelig have gwet essen 
Li Hang Chang meddeler, at hele 
det diplomatiske Kotps vil bline sendt 
ul TiensTsim og en hsjkstaaende Em- 
bedgmand stal ledsage dem destil, »hvor- 
ved yberligere Handling til Bedste for 
deres Besuelse bliver unødvendig.« 

Man can jo nok faa Fækten as, hoad 
denne Meddelelse stal udtette. Den 

sial standse Undscetmngghærem og det- 

ncest, —- hvad der er Hooedsagen, —- 

ssge at satte Splid nnllem de aben- 

landske Magter, væsenlig Amerika og 
Rustand-Tyskland. 

Man ventek nu paa, om der virkelig 
stnsde blive opnttet ski zokAndelse mel- 
lem de indespæuede Ministke og Rege- 
tingerne, og i Washington ventek man 

en Congetmeddelelse med det sarste. 
Men sorøvkigt er der ingen, der rig- 

tig trok paa Kinesemes noch pludselige 
Eftergivenhed. Dei hele hængek visi- 
nok samtnen med en snilb Politik, 
gaaende ud pna at socsinke Undsætnings- 
herens Handling. 

For-prägt meddelte et Telegtam i 

Lstdags, at samme Li H ung Cy ang 
siulde have begaaet Selomortx 

Andre Udsagn viser hen til, at nu 

stkammes Stkikken om Legationetnes 
Hals-. Kineserne oil — isslge japa- 
nesist Kilde — ikke tangere sent-e dem 

zodemidler, og selv hat de næsten ingen. 
Ogsaa dereö Ammuninon er niesten op- 

btugt, saa at de, i Tilsælde as et nyt 
Angreb, neppe kan sorsvate sig tet lange. 

anseme er nn gaaet over Anruf- 

floden ind i det opktnske Monschuti. 
De jager Kinesetne foran sig — og 
hvem vil i sin Tid standse dem, om de 

sinlde spge tangere mod Syd? 

Kinesiike Vater fordyrcs. 

Krigsurolighedetnei Feina begyccder, 
soIn man kunde verne, med at fordyre de 

mangeBtugsgenstande og utollkgeLttkqu: 
amtier, Europa fuar fta det him- 
inelske Rege. 

Ganske vist et det io mesi i det nord- 

cige Kinn, kaaret raser, medens 

Starstcdelen of de Vater, der udføres 
komme fca Syd- og Melleiitkjnq. Mcn 

ollcgevel oil de nordlige zokhold time- 

ltgvtg lægge den frie Samfmfel saa 
store Hindkinger i Vejem at der maa be- 

ftygtes en stor Priøfngniug af de Va- 

ter, der komme ira Syd- og Mellemi 

kina. 
Te er jo en as de vigtigste Hughold2 

ningaartikler, der faaeg ika Knie-. 
Den fatsie Skibssendmg med dette 

Aatg TeiHast et uden Vanstelighedek 
indttufsen til Europa, og som Folge 
detaf er Ceen ikke siegen i Pila. Men 
man moa væke soeberedt paa, at de 

senkte Skidsfoksendinger enten ganske 
udebltvek eller fsrst untommer dectil 
med stcetk Foisinkelfe, og da vil den 

kinesiske Te utvwlfom gaa start-It i 

Bei-et. 
Ligesom Teen kam-net de Silkeoatet, 

tfvropa i state Meengdek faok fra Kinn, 
tta del iydlige og midtetste Provtnfer 
af Niget. Heller Ikke paa dette Omraake 
hat man endnu market nagen PARAS- 
ning Tom Folge af Reigen, men da 

Handelen med Stünd, iom hsrer hiern- 
me i Nordktna, nu et helt ophsrt, et 

"der i denne Branche indtkaadt en stor 
Pkigfokhsjelfe; lege iaa for Maatter og 
Palmeblade, der ogsaa er en betyde- 
lig kinesifk Ekspoktarttieh og fom i 

den sidste Tio er siegen med 50 

pCt. 

Kinas Here-most 

Flaadens Oplysningsbukeau hak 
offeniliggiort et Qoekflag over Kinas 
væbnede Styrke, dafeket pao Jndberet- 
ninger fka Maiar A. E. Ma rihal 
af den engelste har. Skkiftet antager, 
at Kan hat en vahnet Styrke of ialt 

736,000 Mand, sanledes fordelt: 
Manchurietsseltstyrkke ho, 000 zMans 

chukiets erregt-leere Styrte 20,000; kamp- 
dygtige og vabnede indfsdte 125,000; 
diiciplinerede, europeeist indevede Trop 
per 10,000. 

Verm kommer 280,000 Reserven-pp- 
pek under Vaaben, nemlig Petin Felt- 
ftytke 13-,000-, Pekin Bannerteopper 

7b,000, Bann-known i Provinserne 
95.000. Loh Ying eller Gi Green Re- 

gimenter 56,000. 
Den rnsiifke Generalsiab ansiaar 

dekimvd Kinas bevæbnede Starke til 

l,752,000. Qvekslaget et bqferet paa 
Opgioelser fka RuslandSMilitærogentet 
i Kinn. Styskens Evrdeling sattes 
fauledeg: 

Manchntiets Feltstytke, 50,000; 
Manchuriets irregulære, 20,000;kamp- 

degnge væbnede Jndfsdte, 125,c-(10; 
disclplinerede, eukopæiske indsvede, 10,- 
000. 

Heu-l kommek 689,00(1Nefervetrop 
per under Vaaben, nemlig: Petm Fell-I 
tropper, 1:-,000; Pekin Bannertkopper, ! 

95,0««; Banner-rapp» I· Provinfekne,l 
50ci,0«»; Tropper of fokfkellig Ari« 
soasom Garbe, Reserve, Matsci)un1ilits, 
Manc1n1 Politi m. m· 858,000; Be- 

ooghsmg for Finder og Kanaler samt 
Tropper cf ikke kinesisse Stamn1e1,1(i:3,- 
()00. 

Ten tugsiske Generalsiab udgiver ikke 

Ysit Our-flog for andet end en los Anla- 

gelse. Pna Papiket bestaak Kinas Hm 
as m- wu Mond Kavalleti og 805,()00 
Mund Jnfanteri og Artillcri. Men en 

hel Ist af det saakalbte Kavalleri er 

uden Jst-ftp og fokholdgvis faa er verb- 
net nnd Rsfler eller Karat-nun Flet- 
tallet nf Kavolleriet er bare vabnet med 

Spyd, But og Pil. Kun en lille Dei 
af Jeuvulleriet er sæklig indsvetz de i 

Provinjen Chih Li (hvor Kampen uu 

stoaU og i Tutkestan stationekede Bat- 
tetier u de bebst-. 

De Tropper, som har faaet eure- 

pceisk Jndøoelfe, ansættes af nogle til 

Ums-H vet er de Troppek, sont kons- 
mandekedeg af Generolerne Ni Shi Chen 
og Yxmn Shi Kai. Den sivste er Guyet- 
npkt Zhan Tung, og han har hidtil 
staaet paa Regekmgeng og lldlændingek- 
neg Side. Hnn antages at have 17,- 
00() Mand. 

Tet er sikkerk, at 900,000 Manier 
Rifler i de sibste tre Aar er blevet ind- 

søkt fka Tyskland og tildels fra Eng- 
land, fom ogsaa hat sknsset Aktilletieig 
Kanonen 

Cn mætkelig Mordsag i 
Immuan 

Ter er ved Edsvorneretten i Bots- 
dasn for fort Tid siden forhandlet en 

megei onnalt Sag om ,,Gistmordet ved 

Clavus-eins forooet af Pottemagercn 
E uge n J a-, n i c e paa Dameskmdders 
inde Lontsc Bergner. Hvad der 
er kommen fkem i denne SagJyder mere 

fom Historie-r fka Midalderen end fca 
Scutningen of det niitende Nathan- 
d ede. 

Den 352 Aar gamle Louife Bergner, 
der af Husfallecne skildres sont en rosig 
og fliktig Syerste, fotfoandt i Sink- 

ntngen of Mal-is Manard. J April 
fundtes Liget of hende i Djævlespen ved 

Potsdacn, og da man forinodede, at 

der fortlaa et Seh-mord, begraoedes 
del paa Selvmordetnes Kickegaatd. J- 
nndlektid opdogede Politiek, at Lomfe 
Bei-ganz der synteg at have ocereluacs 

cnmdelig godtroende, oer var kommen 
til en Spaakone ved Naon C ordu s, 

og dette ledede da paa Spor efter an- 

kiugede Jænicke, der hat haft den staf- 
kelS Loulse Bergner fuldsicendig i sin 
PZUZL 

Pan forstrlljge Mauder natrede han 
Penge fra hende ved at Indbilde hende, 
at han knnde srenurylle Guld, og del 

Iidne Forsog c danetning blev da gjort 
udc ved Dienstes-ein hvor de smaa 
,,«Z:vckcge« stulde stoffe hende mindst en 

hnlo Million. Hang Plkjespm en IU 

Aar-s Dreng, fom han havde tagen nnd 

dexud, var ,,Aand«, der stulde hjælpe 
hum· Eiter at Jærckc havde fresncnutm 
let en hel Del Tsyllefotmulakek, gav 
han Los-Ist Bergner et hvidt Pulver, 
umer i Band. Det var en Sovedrik, 
og naar hun vaagnede, ssulde Guldet 
nok ligge ved heades Jst-den Men 

Pulver-: var Sttyknin, hvad der ogsaa 
hat bekmftet stg vcd LIgets Obduktion, 
og fua Minuttet efter var Pfg-n dsd; 
Janicke plyndrede Liget for Penge 
og Smytker, ljgesom han ogsaa kon- 

sagede Louiie Bergners Bolig bagefi 
ter. 

Ttods Lagernes Udsogn am, at den 

24aatige Jænicke man betragtes iom 
lnoimal,paastaar han dog stadig, at hnn 
kan irylle og ipaa og kokt sagt er inde 

i fotilellige forte Kunst-r, og en hel 
Dei mækkvækdige Boger, som Ret- 
ten hat heslaglagt, tyde paa, at han 
vittelig hat givet sig en Dei af med 

stkgb 
Lsrdag Aften faldtes Damm-n i 

denne mætIelige Sag. Eiter at de 

edsvorne hat-de kcndt Jænicke styldig 
i Mord, lsv Dommen paa Divi- 
straf. 

Qm alt og alle. 

Vieeeomtesfe Rochkmaille todte tor- 

sleden 3 raste Drenge. Ftte Gange for 
-har hun faaet Tvtllinger. 

Den ftnukse Cvtntesse, der blev gift 
da hun var 17 Aar, er nn etter stkAats 
Ylsrgtestab, Moder ttl lt sunde og knnne 
Sonnen 

Stor Jldebrand i Spanien. Re- 

geringens Cobakgoplag i San Antonio 
er ndelagt af Jldebrand. Skaden an- 

slaas til otnkking tre Millioner Vereins- 

Uhykc Tab. J Underhuset oplyfte 
Viceministet t Ktigådepattetnentet, 
George Wyndhant, at 30,750 
Mund our sendt hjetn sotn ukantpdyg- 
tige siden Begyndelfen af Krigen i Syd 
afrikcn . 

For et Par Uger siden oplyste han, 
at Englands Tab af faldne, saatede og 
fangne, siden Krtgens Btgyndelsz bott- 

set fra de syge i Hoipitalerne og de 

hjemsendte, var noget over :30,()00. 

tsn liatthlsskrttclfo Tyste Blut-e 

beretter, at den ptøjsiike Jernbanebesty- 
telse i Altona fta l. Juli hat anfat en 

Aantcnetjceger til Udryddelse af Rottet 

og Muts tned mete, hoorfor der i Banc 

gamdene o. s. o. itte mere behøoer at 

holdes Kette og itke mere vil bltve be- 
talt herfor. 96 Kette afsckttes herved 
fra del-es Beftilltng. ,- 

Gantle Bogen De gen-sie Bogen 
Iman senden stammer fm Ægypten og 
e: bleoet ooetsat. Den aldtte Bog ett 

thiSse Papyrus cllek Ptah-kotep Bo-; 
Tgen, sont antoges at viere forfattet al 
en af Phamonerne, omtrent :5,766 Blut 

tot Kt«istus. Den er af et tneget blan- 
det Jndhold. Blandt andet fottceller 
den folgende out, hookledes en Mond 

skal behandle sitt Konez 

,,jsyld hendes Mave med Føde og 
klasd hendes Ryg. Det er alden Omhu, 
hendes Legeme trænger. Kæl for hende 
og opfyld hendes Qttskcn mens hun 
leoer; del er en Velgerning, sotn got 
dig Its-re. Vier ikte brutal· Gode 
slltanerer vtl have bedre Vttkning pao 
hende end koa Magt. Giv hende, hvad 
bun langes efter. Det et digse Ttng, 
sotn findet Fred og Studighed i Hufet.« 

Ptah-kotep Bcgen blev i 1847 af en 

cegyvtifk Fellah fotæret ttl M. tin 

Prisfe t-’Lloen"es, sont gav den til det 

nationale Bibliotek i Parte« Den blev 

fundet i Gravkanttnetet has en Konge 
as det ellevte Dynasti. 

Mnrdct i en Jerubanckupc. En 

polsk Grevinde, Sofie Volodtnvicz, fra 
Kralav, dlev foknyng, da hun befantt 
sig paa Hjemrcjsm fka Russland-, i Nar- 

heden us Odessa mytdet i en sprste 
Klasses Jembanelupee og udplyndket. 
Gtevinden sle have haft 18,uu» Gyl- 
den has iig. 

lfn tragist Span. Fra Dover be- 
renes en tragtst Begivenhed, der paa 
kum So hat lildkagck sig paa en Quan- 

damper. En Dame, der tillige med 

sine Born var paa Bei til England, 
ttuede en Dag, da det mindste Barn var 

meget uaktigl, med, at hun vilde laste 
det l Bandet, naar det alter var nar- 

tigt. Nogetefter foklod Damen uogle 
Ojeblikke wohnen-« Da hun kam til- 

bage, var den mmdste dorte, og da hun, 
uden at ane de fotfærdeligc Folger, hea- 
des spagefulde Trusel havde volkr» 
fpurgte de andre Bom, hvor de havde 
giort af den Lille, svarede de: »Baby 
var igen uarlig, derlor kasiede vi hende s 

Bat-det-« Fortoivlet styxtcde Modeten 

op paa Dcekket til Kaptajnen. Denne 
lod stkakH Stil-et oende om igen, nlen 

Baum var ikke mere til at finde. 

Zortcdodcn i London Duily Mast 

paanaak, at Sortevpden er bragt til 

London« da h Mccnd, Las-carry for- 
hyret om Bord paa Damvstibet »Nome«, 
er død af Sygdommen, og lo andre 
Lagcarek er indlagt paa Hospttal, li- 
dende af Westen· 

Eies-mal havde nat sendt Damp- 
fækgenSan Rafael tildunds paa 
dens Tut mellem Sausilito og San 

Standort-. Fykbadetne ag Kularbejs 
derne fiyrtede op paa Dækket, da de tro- 

ede, at Stil-et var gaaet paa Grund. 
Kaptajnen og Styrmanden traede, at de 
var sisdt paa en Del Pale. Man hav- 
de en Fernemmelfe af, at Skibet gis 
lige paa en Banke. Stibet maa have 
gaaet lige over Hvalen uden at stade 
denne, da Dyret eiter Sammenstsdet 
kam pp bagbords, iprsitede Vandet hajt 
vp i Laffen og foksvandt. 

qumk qg Tstkc hat anretlel bely. 
delig Stabe i Tystland; scrlig har 
Fkuglavlen lldl meget. J de sidste 
Dage er der faldel Nega, og Stlllingen 

Let bleven nagel lyfeke end den var- 

- 

Fka Sekbien. Kong Ali ra u der 
er bleven Uvumet, baade and sia Feder-, 
Kong Milan, og med sin Moder-, 
Dronning Nathali a, fotbi hatt vil 

gifte sig med en Dosten-Mk Mit-m er 

paa Bei til Belgmd for at hindre 
2(Lgteskabet, men Alttandek har sendt 
Soldater ti!Grænien, fom med Magt 
Ikal hindre, at Faderen kommerind 
iLandet. J Anledning af sit Psyc- 
lnp vil Alex-ander beim-de 576 Perso- 
nen-, der er dpmke for politiste Fort-ty- 
delser. 

Flckc Nord-nimm i Johannesburg 
unter paa at Iorlade Byem Im al- 

mindelige Mening er, at for Arbeit-etc 
otl det bltve du«-gen under enge-M 
Sumle end det hat været under trans- 

oJalsL 

Ausland hat i Løbet of den sidste 
llge Ira Ovegsa sendt 22z5 Soldater 
ul Kinn, Endocdeke er der afgaaet 
200 Sygeplejeisker og ITU Leegertil 
Mita. 

th Chili meldes, at fom Folge af 
yæmge Regnskyl er en Oel af Byen 
Santiogo bleven ovetfvommet, hvorved 
25000 Personer er bleone husvilde og 
l2 disk-Linde. RunDtomi Landet hat 
Ooetfoømmelfcr onrettet Skade pag 
Jernbauerne, og det vil koste store 
Summer tgen at scette demiStand. 

En Chicagomand hat aabnet en 

Batberstue i Paris-. En Mamgde 
Franskmcrnd omtinger Siedet under det 

Jndnyk, at m kirurgisk Operation stal 
foretageg; tht dewSlags Stole btuges i 

Frankiige tun paa Hofpitalerne. 

Vckdcng ældste Blod er »Pekin Ga- 

zet1e«. DetekiAin 1100 Aar siden 
dctte Blad føkste Gang udkom. Men 
det hat vtstnok forandket Navn gennem 
Tiber-m 

Den billigftc Jerubancrcjfc i Rus- 
land er for vaonvtene M Sibirtem 
For at faa Falk til at reife Ist paa og bo- 
fætte sig, hat Jernbaneselskabet beslut- 
tet at lade hele Familier, uden Henfyn 
til, hoor stoce de maatte verke, reife fra 
Rusland til Tobolsk for 2 Rubler,hvil- 
m er det samme som, at enhel Fa- 
milie tun rejie 4,0()0 Mil for 83,50. 

Hvad er en Journalist? 

Den bekendte Forfotter M a u r u s 

Jokai gtoet i et Fondng folgende 
Hvar paa det for Blablcesete ganske in- 

teressante Spørggmaah Hund er en 

JoutnulistP 
Han er Landmand, Gartner og So-— 

mann, han maa ogfaa vcere Prævikant, 
Ceremotrimester, Almisseuddeler, Kon- 
ttollør og Revifor for alle offentllge 
Sager, Statscnand, Jurist og Natio- 
naløk0nom. 

Han stal i en Hast lunne være For- 
fatter og maa helft kunne strive Lejligs 
hedsvigte, sosn er noget bedke end dem, 
de ,,rlgtjge« Digtete lasen-. Hatt stal 
viere dltaadgiver under smitsomme Syg- 
domme og tmde yjælpende og rac- 

vende til. 

Endelig stol han have et gvdt Hjekte, 
socn nceter Medfølelfe for alle dem, der 
ltder fjælellg eller legemlig Nob, samt 
en ubetvingelig Jhcerdigheb, sauledes 
at begrebct »umultg« ikke gkrlder for 
ham. Han maa ckke alene være lin af 
en Fileas zogg, men hatt maa oæke en 

stor Fileag. 
Men hvis en Mund hat alle disse 

Egenlkaber og et Poe Hundrede til og 
fremfor alt en overmennestellg Stun- 

taadighed og Koldblodighed, lau san 

han ogsaa blxvc en ganste brugbar 
JournalisL 

i Entnccrkværdig hellstedclfr. Or. 
Cathnock l Troy, N. Y» hvvde i 
over tkedive Aar havt et aubent Saar 

paa Beurt. Hatt led store Smekter og 
lagbe nd Hundreder af Dollars til Dot- 
tor og Medicin, men til lagen Nytte. 
Saaket lagedeg tilsyneladende, men kun 

for atbrydefeem tgen efter fort Tids 
Forløb. J et of Bladene læste han om 

et Tilfeelde, der lignede hnns eget, og at 

Helbkedelfe bleo bevirket ved Brugen as 
Dr. Peteks Ktujlco og ()1c-()i«l. Hk. 

lGnock forstassede sig en Del af disse 
IMedicineV fom han benyttede i Oper- 
lenöstemmelie med Anvisningen, og i 

JDag et hqn aldeleg hell-redet fra sin 
thgtelige Sygdom, sum has hat-de haa- 
tet paa i over tredive Aar. Don sm- 

taler Dr. Peter Fahrney og hans prek- 

dlfulde Mediciner med fis-sie Anerken- 
delfr. EtAar er un feel-bet, og der 
er ikke noget Tegn til, at Ondet alter 

stal indsinde sitz, hollket det tldllqere 
plejede at gere. 


