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Jokdfkælv 1 flckc Stam. 

J forskellige Tele af Nebraska satt-! 
vel som i andre Stater fandl i Gaar 
mete eller mindre Jorvrvftelser Sied. 
Meldinaer fm De forslellige Egne ly 
Der fauler-ein ! 

Battle Uml, Juli 29. —— El Jord- 
sla:; af 15 Schinder-S Variahcd føl 

DE Mk KL124il UclclL 
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Jsprfoll, Juli ZU. —- Liot efiet Mid- 
m fette-S Jokdryfielser her, stcerteJ 
not til at knste Hufene ganstc mække- 
li,1. LE. gnende Rnfielscr forekom i Eg- ! 
um Vef: til Jieligh og nokd til Creiqhi 
ton. 

. O i 

Punkte-, Z. D» Juli 29. —« J 
Gaak inærledes her i Vyen ei let Jord- 
sicrlv, fom vaxede 12 SekundeL En 
Lnd fom af Tordsen høtles forst, hour- 
eficr Jorden begyndie at koste-. 

O O II 

Caroll, Ja» Juli 29. — Born-J 
Botgere sit noget af en Forslrættelfe, 
da Jorden lidt eftek Middag begyndle 
at tyste saa heftig, at Vinduerne klir- 
rede. 

III III II 

Saum Portions-, Cal. Tet meddes 
les herfm, at et Jotdstælv i Los Ala- 
mvs sidfte Sondag Nat gjorde Stabe 
til ei Beløb af 812,000 ved Catria-ign- 
Vandlildernr. Frei Harris meddeles, 
at Jotden aabnede fig, og en Band- 
strøm to Fod i Dybven og 18 Fod 
bkex nu rindet i Aabningen. En let 
.Nni:else folteg for Kl. Il. 

Lomopoe, Cal. Et heftigl Jord- 
fkælv fondt Steh her Kl. 10.53 Son- 
du« Affen. Det var saa slemt, at 
Porcelæn ramlede jammen og gil itu, 
og Møblet vceltede i Hufenr. To se- 
nkte Ryitelfer folles. 

..... -.—C..--—«-—- 

Racekampm 
ENan W. Va» Juli 27. —- Ram- 

pen mellem De hvide og Negrene addr- 
tet innig væL J Afteg blev not en 

Neqer drckbt, viftnot den egentlige 
Mord-er af Politichefen, idet han havbe 
tilitaaet for en anden Neger, som siden 
fotraadte ham til Fotsplgecne. Man 
omringede imm, men med den cne Arm 
breitet affyreve han henvev 50 Sind 
og holdt Forfslgetne paa Asstanb. 
Mange Kuglek ramte hom, men ingen 
fu«-stehe ham dedeligi. Da han ende- 
lig udmattet af Blodtab faldt til Jor- 
den, ftyrtede Sværmen over ham som 
en Flol Ulve og tilfredsstillede deres 
Motdlvst med at styde paa det mis- 
handlede Legeme. Senete fandtes et 
Reb, og man hængte ham op i et Tur. 
Paa hans Klædning blev festet en 

Seddel mev fslgende Paastrift: De 
afstyede Negeres Dage er talt. 

Hans Nov-n tendes til-, og hans 
Ansigt var mishandlet, saa Gentendel- 
se var umulig. 

Mobile, Ala» Juli 27. —- Liget af 
en Neger er fanden mellem Century og 
Bluss Springs, Fla. 40 Kugler 
havde kamt ham. Paa et Stytle Pa- 
pik icstet til hans Klæder stob: 

Advarfel til »Century Coon«; 

k- 
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Vild Kamp mellem Mine- 
arbeitern 

Pottsville, Pa·, Juli 28. —- Tidlig 
i Morges iom det til et Sammenftød 
mellem Fotenings og Jlte-Forenin»qs- 
mcend ved" Shenandoah. Ophidselsen 
er uhyrr. 

-Skruebrætterne, der havde tagei de 

fikejiendes Pladfer blev paa Vejen til 
deres·Llrbejde angtebet. Skud ad- 
veisledes, og Fotmanden i Kohenoor 
Minen blev kamt og faldt om; hans 
Liv er i Fore· Flete blev stemt med- 

tagne,v men i bei hele led Skruebræt- 
kerne Niederlag. 

Bagien omkring Minerne er nu 

bleven fotftærkci. 

»Danfkeren" to Gange ugenilig. 
81.50 om Aaket. Provenumre sen- 
ves fkit. 

Dc tusinde Ting. 
Zlioctefellersz nne Haar·l 

Neid Yiort, Juli 2R. -— Llietongen 
Hohn IT. Roctefeller iniftede for nogle 
Mannes-er fix-en lioert eneste Haar Paa 
sit Hoer sin Hinebelöbart og fine 
Ljenbnxin Hnn Var faa ftaldet som 
et Eiseil Da innre-:- slet itte oin fia selv. 
Menoinkte af links-! bar sagt, at ban var 
oillin til n: Ist-teile male LUiillioner 
Tollaiizs for en nn Hanrtlcrdniim 

Inn demean fin» til forftelliae 
Zrecialiiicr for at fciicx sin tnlsie Eint 
tildaae, da n·i bar tmn oniiider fnnoet 
en, som liar Stint-Jst esifnlde Transz- Ins 
ste. Hang tin-: Haarfcsrfnninn er fin 
a Nod on alpeleis Zwist. 

Ton Posthuset ined sig. 
Einnr Fall-A E. T» Juli 28. —- 

Eisrina Ballen tneddeler, at den er mi- 
nn-; et Posti11145, ioet Postmefteren Lo- 
relt bar dnndret dort on taget Posthipf 
set meo sin. 

Ia lian ait, ton ban Posten, on nl 
anoen rorlia lfjendom med fig, lod 
tun Vipaninaen stan, on provede paa 
at aflmnde Zagerne til Postmefter 
Jliangfield i Hurlen, soin irnidlertid 
ncrgtede at modtage dein. Looett lcd 
dein alliaevel forblioe. Man ian til 
Tato itle beneide, hoad der git af» 
Alleine-en ; 

— l 

Entnoittiaheden vaagners 
efterLiZAargForlølx Plain-» 
field, N. J» Juli 28. — Llndren14 Miiir af Plainfield gjorde for 22 Aar 
fioen en Tut til Niagara, hvor han 
modte en Mand, soin bedron ham for 
IRS J diese Tage har Mr. Mnir 
niedan et Breo, hvori ban niindes 
mn Tildraaelsen med et Tilbud om 

Tildnaebetaling af Pengene, bois Mk. 
Muir oil reife til Niaaara oa der mod- 
tage Penaene. 

Brevet fortceller videre, at Manden, 
foin bedroa l)am, hat belt forandret sin 
Lesung-, oa at hanc- Zanivittigbed bød 
liam at tilbaaebetale alt, hvad han 
faaleoes ucrrlig hat tilvendt sig. 

Dr. C. Fi. Adams dad. Red- 
landg, Cal» Juli 27. —- Dsr. Charles 
Kendall Adams-, forhenocerende Pecc- 
sident for Wisconsin Universitet, er af- 
gaaet oed Døden her af Briahtg Di- 
sease J den sidste Uge havde han haft 
flere Tilbagefald, og ved det sidfte var 

han for udmattet til at kunne komme 
sig. Mes. Adams-, som bar vaaget 
over og plejet ham hele Tiden, li- 

fyg af Sorg og Udmattelse. 
De. Adams var fodt i Vermont i 

1835. J 1855 reiste han til Jowa, 
hoor han atbejdede oin·Dagen og stu- 
derede om Aftenen, saa at han i 1857 
blev optaget ved Michigan Universitet, 
hvor han underholdt sig ved fotskeb 
ligt Arbejde, medenö han fortsatie sin 
Uddannelse. J 1867 blev han Pro- 
fessor i Historie efter i Mellemtiden at 
have vcerei Docent ved Universitetet i 
dette Fug og Latin. Han sit et Uni- 
versitetsftipendium for at opholde sig 
et Aar oed tyer og franste Universi- 
teter. 

J 1881 blev han Dean ved School 
of Poliiical Science, og i 1885 blev 
han Prcesident for Cornell Universi- 
tet, hvilien Stilling han indehavde, til 
han i 1892 blev Prcesident for Wis- 
consin Universitet. 

Dei norste Bsrnehjem ved 
Lake Pakt og Egnen deromtting be- 
spgtes af en voldsom Storm Kl. 9.30 
Efterm. den 15de Juli. Alle Bei-neue 
sov; i en Hast fik man dem i sovende 
Tilstand ud af Sengene og ned i Karl- 
deren; men da begge de høje Mitmens- 
piber faldt, og Stenene fle fom Fjer 
rundt om huset, bleo der blandt denne 
stote Flot en hel Panit, som forderte- 
des, oed at Jlden flog ud fra den stote 
Kogeovn og langt henovee Gulvet. Jl- 
den blev snart flullet og alle blev ro- 

lige igen. Stortnen hat foruden det 
ovenfor nævnte ogsaa aldeles tdelagt 
Vindmøllen, bereitet en hel Mengde 
Træer ned, besiadiget den store nye 
Lade ttke saa lidt. 

Robbi Joseph ded. New 
York, Juli 29. Over Rabbi Jakob 
Joseph, Hoved manden for de priv- 

bokfe Jøder i Amerika er hob. Han 
blev kamt af Paralyfis for nogle Aar 
fiven, og da Sygdommen angreb 
Hiernen, paafulgie Døden. 

Afdøde er født i Russland for 62k 
Aar sidm H 

J 15 Aar hat han indtaaet denj 
oberste Stilling i den jødisie Kitte. ! 

Afstyelig Forbrydelfe. 
Ballen, Nebr. Juli 29. Albert Leib- 
fcher, en ung Taster, tun 18 Aar gam- 
mel, og fom tun hat vazret i dette Land 
i s; Jlkaaneder, gjorde sig finivig i en 

afsknelia Forbryoelse overfor en 13 
Aars Pige, som desuden var stand-Z- 
fvag. ZIJkoderen til hvem Pigen be- 
troede sia var ude af sig selv, og 
fuart samlede fiig en Flok Mennesker 
med det fafte Forfat at lynche Form 
Der lvtkeveg bog Politiet at beforore 
ham til Arreften, hvor han kan afvente» 
Lovens Dom, som siktert itke vil bliveJ 
mild. 

Kvali. Chicago, Juli 28. En’ 
velklcrdt Koinde fandteg i Morges il« 
Q’Harag Saloon ded, med Blodetl 
flchnde fra .Hovedet, ongnsigiet forte-» 
blaa; det saa un, fom hun var koali.i 
To mistænkte Mandsperfoner arreJ 
sieredes. 

—--. .- 

130 Aar gammei. Saul FransiHUY Juli ER. Jndianeren Aupi 
Mem Mari er død i en Alder af heu-! 
veb 130 Aar. Han har boet i SanI 
Fransisro faalasnge, som de celdftel dervceeendc HviDe kan erindre. J Fol- 
ge hans eget Udsagn var han Sen af! 
en Jndianerprins og blev borisijaaleii 
som Barn oa fort til Hawaii -Øerne,! 
hvor ihan i mange Aar var Slave hast 
en tinesist Planter; fenere lykkedes detl 
ham at undslippe og han kom til Sarcl 
Fransisco hvor han hat opholdt sig’ 
siden. i 

Hanene maa underl 
Lipgstraf aale. Cam-· 
den, N. J» 28De Juli. —- Vllle Hanerj 
i Caniden, sont efter Tags- Dato ga-« 
ler i den tidliae LlJioraenstund, maa. 
do. En Familie i Narrheden af FeJ 
deral oa Fourth Etreetg ejede en My- 
month Rock Haue-. Den led af den. 
blandt Hanerne itte saa sjasldne llvane 
at forlnnde Tagen-:- Fremhrud ved 
at aale, og den galede, frejdig og in- 
der lig. 

Mcn Naboerne, som blev vcellet af 
deres gode Sonn, befluttede, at Ha- 
»nen stulde dø. En Mand, foin var 
lidt modigere end de andre, indgav 
Klage til Byfogden, fom efter at have 
nnderspgt de forflelliae Love og For- 
ordninger henvifte Sagen til Vorga- 
mefteren. Denne henvisle dem til Po- 
litichcfen, som anbefalede City Comp- 
troller at studere den. Den sidft- 
ncevnte Einbedsmand fandt, at Sand- 
hedslommissionen egentlig var rette 
Vedlckmmende i dette Tilfælde og lod 
Dokumenterne gaa did. 

Medlemmerne af Sundhedslom- 
missionen lunde i Beghndelsen itte 
rigtig begribe, hvad galende Hauer 
havde med Sundhedsvcesenet at destil- 
le; men efter nærmere Drpftelse be- 
sluttede Kommissionen at udftede 
Ordre til Henrettelsen, som fandt 
Sted Gaar. 

En godgørende Jndianer 
høvding. La Parte, Jnd., 28de 
Juli. —- En Del formaaende Mcend 
har sat sig i Spidsen for Jndfamling 
til et Fond, sotn kan frelse Gabriel 
Godfroh, den sidste Høvding af den be- 
rømte Mihmi Stamme fra at faa sin 
Farm folgt ved Trangsattion. Der 
som Godfray flulde tabe de sidste 
Acres af sit Arvegods, vilde hele Mi- 
akni Refervationen, ialt 6,400 Arres, 
vcere gaaet over i de hvidss Hemden 
Det er hans Godgsrenhed, som hat 
gjort Godfray til en fattig Mand«.l 
Han hat sie-ne og ni Bern. 

s----- 

Hvor er Arvingen2 La 
Parte, Ind» 28. Juli. — Politiet i 
hver enefte By i Indiana og Michigan 
foger efter Clarence E. Hill, som er 

Arving til et Belle af 8150,000, fom 
hans Faden der nylig dsde i Good 
Samaritan Hosptal i Los Angeleg, 
Cal» eftetladet hom. 
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Donsk Mund dræth En 
Zamiiie i Baftrup, Dunniart, fik for- 
leden Brev fka en Slcegtning i Nost- 
heden as Zan FranciLHT hvor der 

fortcellcis, at den 29-aarige Ihman 
Rose er nmkommen Ratten mellem den 
12. on 1I:’.. Juli. Liget stal date fun- 
det blitzende i Bande-t, Inen der var 

FREESE-, Ver tunde tyde paa, ct To- 
ben itfc var indtraadt De Trukning, 
idet Li net bar Epor af Vold Man 
brngtc sicut-J Den afsdøde For-er, Tyr- 
lcrge Rufs i Vamdrup, det snraelige 
BUOfJ«-7b. Forceldrene bnvbe fort i 
chjen modtaget Vrev fra Sonnen, 
datetet den 12· Juli, altja: läge for 
Ulyiken stete. 

Gammel Eyklist. Forleden 
indfandt der sig i Følge ,,Nresmed Ti- 
dende« bog en Cyklehandler i Nceftved 
en Adiaarig Mkan for at tøbe en En 
tel, paa hvilten han agtede at lcere at« 
korr. Vedtommende raste, gamle 
Mund er fta Omegnen af Ncestved, og 
kom i Fjor hjem fra et 80-aarigt Op- 
holo i Amerika, hvor han hat haft en 

Farnk. 

Amerikae prcegtigtLand." 
Da Kobenhav betendte Grosserer 
He. Hans Just forleden kom tilbageH 
fra fin Amerikarejse, gjorde han i" 
,,Dannebro·a« ftraks Rede for,. hvad 
han her havde set. At Hr. Grosfere- 
ten er kommen hjem nred et gndt og 
stort Jndtryt fta sit Besen her-, er let 
at mærke. Han strivek bl. a 

»Jeg er som Hundrevtnsinder af 
Danfke føk mig blevet begejftret for 
Amerika og Amerikanerne. Dei er et 
vrwgtigt Land, Fremtidens store 
Land, og Amerikanerne er en udmcer- 
ket fund og leveoygtig Nation. Deres 
ftore Maul er at ijene Penge. Men 
den« der trot, at de er uden Idealer, 
tager højlig fejl. Alt, hvad der et 

stott, godt og ædelt i den gamle Vet- 
den, scettes ogsaa højt i Amerika. Kul- 
tur, Bidensiab og Kunst holdes i den 
højefte Ære, og iniet Folk er maafte 
besjcelet af en saa smut Fcedrelands- 
tcerlighed fom det unge, stcerke Ameri- 
tas Sonner og Dotte« 

»Nordls.« 

Ei Brett om Danmark. J 
,.Nordlysei« fortælleg om to Amerika- 
nere, der en Tid lang hat opholdt sig 
i Danmark, hvor de hat fotograferet 
og lineinaiograferet alle Landets Se- 
værdigheder. Den ene af de to Yans 
leer et Mr. E. Burton Holines, Med- 
arbejder af »Record Herold« i Chica- 
no. Naar han kommer tilbage til 
Amerika, vil han sirive ei stort Værl 
om Danmarl. 

Danske Bapiifter i Ame- 
r i l a. Ved Baptisternes Aarsmøde i 
St. Paul, Minn» fornylig meddelte 
Paftor N. L· Christensen, at de danste 
Baptifier i de Forenede Stater be- 
gyndte detes Missionsvirlfomhed i 
Begyndelfen af 50’erne. Den-s førsle 
Menighed stiftedes i 1856 i Wiscon- 
sin; nu har de 55 Kittel-, med 8800 
Meolemmey medens mange dansle 
Bapiister er indtraadte fom Mehle-m- 
mer i engelfle Baptistmenigheder. J 
dei hele taget, sagde Pastor Christen- 
sen, ladet det til, at man stynder fig 
med at blive Modersmcialet kvit sna- 
rest muligt. Han oplyste faaledes, at 
paa faa Undtagelsek ncrr brugtes det 
engelfke Sprog i alle de dansie Vop- 
tiftxnenigheders Sondagssioler, me- 

dens de unge Ved Modernes næften älle 
talte engelfl. Han var af den Menin9, 
at efter 25 Aars Forløb vilde dunst- 
talende Baptister veerc nvget, der hørie 
Fortiden til. 

D a n fl K u n f t. Kunfthandler- 
firmaet Keller ä- Reiner i Berlin bar 
sittet sig al Ret til Udnntielien af Bil- 
ledhugget Stephan Sindings Arbejde, 
on agter at foransialie en Uostilling af 
famme her i Amerika. En Stab af 
yngre Kunftnete er i Berlin for Tiden 
beflæftigede med at foretage Repro- 
duktioner af den hemmte Billedhug- 
gers vigtigfie Frembringelser, og dei 
er disse, der vil blive udstillede her i 

F LandeL O September thaaned rejfer 
Professor Sinding til Washington 
for personlia at aflevere de to her i 
Bladet tidliaere orntalte Lilrnppey so- 
restillende Freden og tiriaem der stal 
sinhtte Fodstyttet til General Eber- 
!nan’s Monument. "’i dil til fnj,e at 
Udzastet til die-se ;lrbejder er udført 
as afdøde Billedhnager Itiohbsniithz 
efter bang Enteg «)lniriodxriiia har He. 
Sindina fnldsørt Virrtertic. 

Uddandrinaen i Tilta- 
a e n d e. For at nexandre til Ameri- 
ta er der i Juni W. med Dr D »Im« 
ftib fra Eisdenhann afrejf 72« lfsni 

nd nLA ara rniod ZEIT i Jstr 

T es d -:- f a l d. Essai-le Ratrine 
Hausen, Weder Oanseng Hintre-, dede 
i Fla« »Wir-den« de n Ist. Juli 1902cl i dere- Hjexn i M erso, efter en lanad 
ria Enge-or n af LIJiakekrasst 

Mrsx Hansen bleo fast pra Den 
Lolland, Taninart, den 24. August 
lR-lt«), oa bleo døbt iil Medlem as 
JJiornroniirten i list-Jst Hendeg For- 
ældre hadde antaaet sainme Religion 
et Aar for. .Hun einiarerede hertil 
med sin inoder Karen Hansen, født 
Arff, i 1R7 4, oa hlev samme Aar gist 
til Peder Hausen, der nn, tilliae ined 

sho Born, efterleoer hende. 

T r n se l Li b r e v. Utah Morde- 
ren Peter Mortensens Zaaførere, C. 
B. og B. J. Stetvart, har tnodtaaet et 
Truselshred, hoori de addares imod 
at soretage noaet videre Forsøg for at 
opnaa den domsasldtes Sag reoideret. 
Det hedder i Bredet, at Sagen allerede 
har kostet MODMU oa bliver den ap- 
pelleret, dil den koste lige saa meget 
til. Ter trneg nied, at hois Sagen 
ille stand-fes hoor den nu er, saaledes 
at Looen og Retsaerdigheden ster fylw 
dest mod Mortensen, oil Sagførernesi 
Hjem blive sprecngt i Lasten. Dom- 
nien over Mortensen stal assiaes den 

.- 

-:.) August 

Konstantin Brun forlo- 
ve t. Ei Washington Rnate oil vide, 
at den danste Minister til de Forenede 
Stater, Konstantin Brun, er sorlovet 
mcd en Wasl)inaton-Stønhed, Miss 
Mathilde Tonsnsena Arving til en 

aarlig Jndkomst af 810,000. Det ro- 

mantiske ved Historien er, at Ministe- 
ren, derer en Mand paa 40 Aar, for 
20 Aar siden var meget forelsket i 
Miss Townsends Moder, den danke- 
rende Miss Marh Scott. 

Bandt Prisen. Helena i Mon- 
tana skal vcere en smuk By, og der go- 
res adstilligt for at den stal bevare 
dette Rh. For kort Tid siden udsat- 
tes en Præmie til den Mand i Byen, 
sorn tunde fremvise den smukkeste 
Græsplaene omkring sin Bopael Proc- 
micn vandtes i Fig. »D. D. P.« as vor. 

Landsmand Henry Blase. Der var 
andre, som havde ligesaa smukke Plai- 
ner, men Henry Blase havde forstaaet 
at plante dejlige Buske og Blomster 
saaledes som man planter dejlige Bu- 
ste og Blomster saaledes som man 

planter og anlcegger sin Have hjemme 
i Danmark, og selv Amerilanerne 
maatte indrømme, at Hean Blases 
var den stønnestr. 

»Kirkelig Samlet« vil ester 
l. September d. A. blive trhlt as og 
etspederet sra Hausen Fc Staunings 
Trylkeri. Harlan, Ja. »Dann.«" 

Hjemme igen. Grosserer 
Hans Just, der i flere Maaneder har 
opholot sig her i Amerika ankom sor- 
leden til Kobenhavm Sasinie Dag 
samledes han tned en Mangde as sine 
Venner til et Festmaaltid paa »Kon- 
stantia«, shvor hans Ven, Kammer- 
sanger Simonsen bød hain hierteligtl velkommen tilbage til Fcedrelandet. 

Danst VicekonsuL Hr. J. 
P. Holtn, Udgiveren as »Perth Amboh 
Fol·tebl.«-er i Fla. ,,Perth Amboh 
C«hronicle« bleven udnævnt til danst 
Vicekonsul for Staten New Jersey 
med Soede i Perth Amboh og sorteren- 
de under Staten New York. He. 
Halm har ovholdt sig her i"Landet i 
20 Aar, men tun boet i Perth Amboy 
i henved 6 Aar, i hvilten Tid han dog 

Udlandet 

Krig pna Hayti. 

JUOU Mann under General Zaint 
Foix Co lin staat rede til nt gaa imdd 
General Jeo n «Jiuneas.,1 som storter 
vir: nitii Fiandioatur Man oenter et 
afaorenkc Zlag i Tag. 

Port Prince Hemi, Juli 28 
iijext Sainl Rost Colin har fulostcem 
Dis fu«-ei Tri«pperne imoer Gen. Ju- 
inmi. 

Kong Edward mcgct bedro. 

Some-J, szglc of Wigl)t, Juli 27. —- 

swng Eomaro er meier bessre, men 

enonu uoe af Stand til at stotte paa 
Beneve. J Gaar brugte Liongen for 
første Gang sin nne Jnoalidesjoh ved 
Hjcelp of hvillen han kan bevcege sig 
selo oinkring. 

Port Prince Havti, Juli 27. —- 

) 
l 

l 

l 
l 

l 
l chjr i Europa. 

London, Juli 28· — Fra den 26De 
os. her der raset en voldfom Storm 
over saa godt som hele England-, leb- 
saget af Haglvejr og slybrudlignende 
Regu, som i Fotbinoelse meo deraf 
folgende Ooersvømmelse hat format- 
saget uberegnelig Stabe paa Avlingen 
alle Vegne. Og til Zøs har Stormen 

Idolot mange Ulytker. 
BrysfeL Belgien, Juli 28. — Si- 

den den 26. ds. har hele Belgien oceret 
hacrqet af Regn, Hagl og Storm. 
Avlinoen bar lidt fvcer Stude. 

erjret straft-: sig ogs...«i over Proj- 
fens bedste Landbrugsdistrikter. 

——-—-——,.— 

Vulkancr i Costå Rica. 

Jan Jose, Costa Rica, Juli 28. —- 

Underjordist Tot-den hørteLZ her i 
Byen og i Alajeula, fom ligger 11 Mil 
herfra. Man antager, at det staat i 
Forbindelfe med Vulkanen Paus, som 
ligger 19 Mil herfraz en hel Tel Aste 
er faldt i Sau Weder-, en lille By, som 
ligger i Ncerheden af Vulkanen. 

har erhoerdet sig en ret anset Plads 
i ByensJ Forretninasliv, idet han ind- 
tager lebende Stillinger i flere Fore- 
tagender. 

He. Halm har tidligere ydet Hjælp 
til det danske Konsulat i New York 
angaaende Sager i New Jersey det 
saldt dcrfor naturligt, da New Jersey 
trccvede en egen Konsul, at vælge ham. 

Drutnet i en Brønd. Mes. 
Albert Ehristensen, en Farmerkone sra 
Kimballton, Ja» sanldt sorrige Man- 
dag sin Død Paa en uhyggelig Maade. 
Hendes Mand og deres 24-aarige Søn 
havde vceret i Marker og da de om 

Astenen kom hjem, var Konen intet- 
steds at sinde. De søgte en Stund; 
imidlertid vilde Sønnen vande He- 
stene og satte dem i Stalden; da han 
vilde traelle Band op, cncertede han 
straks noget uscedvanligt nede i Bron- 
den. En uhyggelig Anelse greb ham, 
og den viste sig snart at være alt for 
sand; det var Moderens Legeme. Fa- 
deren blev tiltaldt, og de sit Liget op. 

Hdorledes Ulytkestilfældet er flet- 
er ikke nemt at vide. Konen var 57 
Aar gammel og havde i loengere Tid 
vceret svagelig til sine Tider sengelig- 
gende. 

En Jum som blev sormet for at 
undersøge Sagen, asgav den Kendelse, 
at Mrs. Christensens Død skyldes et 
Ulyklestilscelde. 

Familien har i mange Aar boet paa 
samme Sted og var almindelig agtet 
og afholdt. 

T u ri s te r. Der er atter ankom- 
met et amerikansl Turistselskab til 
Kobenhavn paa Gennemtejse til Nor- 
ge. 

Modtaget Kalb. Mr. Si- 
aurd Anker hat modtaget det ham as 
Stoledirektionen for BlairSkolen til- 
stillede Kalb om at optage en Virtsonv 
het; som Lærer ved nævnte Stole. 


