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(Fi:e: -:.: Piflninqen var endt og 
Guoexneterne cendie hieni, bennndte 
Atreitotionernr. Men det var ille 
altid fu«-. get at sinde de ftnldige List 
Sted fit dog en Politimester en god 
Jde. Han sagdz til Bonderne: Naar 
J blot ftyndee jer op til Herreganrden 
med det Roms hat ftiaalet, og sorger 
for at faa Kvitteking for det, faa vil 
der itte fle je: noget ondt. De, der gil 
i den Felde og swd med Beviiet for 
dereg Fokbrndelfe i Haanden, blev na- 

turligvig forst og fremmest artestetede. 
Seide Retshandlingen tog ilte lang 

Tid, stont der var Lt00 antlagede og 10 

Forsvarere Da Antlogealten var læst 
op, begonnte ForsvateL Men Dom- 
meren nibroo det sttols og erllcetede, 
at der tun maatte tales sont FokbrydeL 
sen og Strassen; andet lom ille Sagen 
ded. Te 10 Adoolater nedlagde da 

Protest og foklod Retgsalen Og Dom- 
men bleo fældet nden Hensyn til, at 
alle dithe anllagede allerede haode ad- 

stooet deres Straf· Forst havde de 

faaet det Jlntol Pisieflag, soin Gunst- 
nsten oømte dem til, san bovde de 

maattet betale den Stadesekitatning, 
som Regerinqen idsmte tem, og ende- 

lig hovde de haft Jndlvartering of 
Soldater ogKofaller, der pryglede dem 

felv pq voldtog deres Konek og Dotte. 
Heemeo nit Dei saa oidt, at Oisiceren 
selv i en itot Landsby sendte de viftede 
Bsnder ttjern med folgende Bemerkt- 
ninn: »Mit hat vi. ille Bett-g for jet- 
mere, nu tommek Tuten til jekes 
Ftuentintiner.« Og Soldater on Fio- 

sallet fit Lov at slalte og valte, fom de 

haode thit til· Lg de benvttede fig of 
Tillodelsen De sdireoe,plts,ndtede og 
siendede sont fejrrige Soldater i Fjens 
denS Land. En hpjfruqtsommelig 
Kone bleo voldtaget to Gange vaa 

samme Ton. Da hun anden Gang 
holdl si.t lille Dreng i Akinene for at 

beflytte sin, fmed Kosatlen ham ben 
ad Gute-et, saa han dpde Dagen eftet 
Faldet. Ficke tog Li-vet af sin, og en 

ung, fetntenaaeig Pige blev sindsiyLL 
Men det totn oltsommen ille Sagen 
ded. De blev alle dsmte til et Aaks 

Strafarbejde, sont de lunde sage otn at 

san erstattet med 6 Maoneders Fang- 
sel. Dommeren spuegte derefter Bon- 
derne, oin det var sandt, at deres Ko- 
net bleo ooldtnget of Soldatekne. Ved 
de Undetsogelser, hon havde onltillet, 
vor der intet kommen frem af den 

Slogs. 
J de Provinfer, hvor Strossen 

kennte Bonderne, er en uhyke Demen- 
lisation dleven Nesultatet De ryster 
og Melken bare de set en Øvrigheds- 
person, og folder paa Kna, baee han 

.1«iger Goddog til dein. 
Men der et andre Siedet i Russland, 

book« Bsnderne hat begondt at«lsfte 
hooedet J Sakatotv havde de et 

Sammenstsd med en Afdeling Politi, 
sont maatte ttcelle sig tilbage eftek at 
date bleven overmandet og gennem- 
banlet. J Kafan var der til del anr- 

ltge Marled en usedoanlig Time-ni- 
uing, over 10,000Mennellee hat-de for- 
satnlet ftg paa den ftoke Matledsplads. 
Øvrigheden blev eengstelig og sendte 
Bud efter en Afdeling Kofalketn De 
lotn uden Ossiceeek, tun med detes Ko- 

solanfsxer i Spidsen Tidlig paa For- 
mkddagen var de alle drulne. De sten- 
ttede rundt mellem Bondtene, eapfede 
of de udltillede Vater,« vceltede Foll, der 

ftod dein i Vejen og omfavnede de 

Konee og Pigek, de lunde faa iat paa. 
Et Sted lom et Pae of dein or at 

sicndes ·nied «-n-ogle Binden Da de 

sea. de ilte tunde ltoa fig, senote de 
sud eftek dekes Kammekoter. Oele 
Apelingen Lom« san lptcengende tilhest 
for lsse Teilen Staoende i Stigm- 
letne og spingende Sohlekne ever detes 

hin-oder for Kofolleene ind par-Meng- 
den.· Men Bindeene havde i Jide be- 

vrbksksig med Votum, Bognlteengee 
ostkofset Auftreten, der tom fa- 

TIERE-« 
Opvcektelfespræditant 

a r r e s t e re t- Loujsville, 2. Jan- 
Pmsten W. W. Casstm en betendt 

Omdendetfespkaditantzjdlev j Dag dr- 
kestetet paa Preditestolu i Zions 
Bjeigs Vom-Amte i Nætheden af 
Somerset Deputy Marshal J. A. 
Coleman mødte i Hirten med en Ar- 

reftordre for ulovligt Satg af Whifty 
og bad Præsten folge med, just som 
denne badForsamlingen synge ,,Neakek, 
My God, to Thee«. ·, 

Logihusbrand og en 

M a n d d r ee b t. Dem-en Col» 4. 

Jan. J Dag nedbrcendte et Logihus 
paa 153 og Martet Street, hvorved en 

Mond bled drabt og henved et Dusin 
sankede, deriblandt nogle livsfarligL 
Jlden meneö foranlediget ved Emplo- 
sion af en Gasolinvvn. Den dtæbte 
er Joh.i Ott, en omrejsende Kehri- 
ssli.tter. Westen, A. Shamaley, er 

frygtetig WkndL 

Elefanten Topsy »elettro- 
c u te d«- New York, 4. Jan. Ftere 
hundrede Tilstuere ovetværede i Dag 
Etsctutionen of Elefanten Topr, der 

hat drckbt tre Mænd og i den sidfte 
Tid hat væket tomplet rasende. Top- 
sn fit forst 200 Gram Kyantalium — 

Blaasyre — i en Gulerod og nie- 
btitkelig retpaa blev en Strom af 2600 

Volts Styrte fendt igennem den. J 
samme Nu faldt den stote Kolos om 

cg var efter 10 Setundets Forli-b 
ftend-d. Topr var omtrent 35 Aar 

gammel og var den forfte Elefant, 
der nogensinde hat vceret offentlig nd- 

ftillet i Amerika. 

.-',. Jan. Herværende ,,Banterg« siger, 
at Pengemnrkedetg Tendens gaar i 

Netning af hojere Rente· J Lobet af 
Efiemargmannederne sieg Procent- 

Iftalaen gradedi5, indtil Renten nu 

fattift er 2 Procent højere, end den 

var for fire Manneder siden. Den 

alniindelige Rente er der-for nu 7—8 

Procent cis saadanne Papirer, som i 

Lluauft iun guv 5—6 Procent. 

I Banire.1tetistiqer.Oinal)a, 

I 

T«:vigt, Jll. 

Jndhøstning. —- Hntnboldt, 
Nebe» 4. Jan. Farinetne her er meget 
glade ved det mäfdeVejr i disse Da- 

ge, idet de bennkter det til at faa ind- 

hoftet al »den Muse-, soni paa adsiillige 
Steder itie tidligere var bragt i Has. 

J l d e b r a n d e. Haftings, Nebr» 
4. Jan. J Affen Kl. 1,40 blev B. å 
M. Oliehus betydelig besiadiget ved 

Brand, der formentlig opfisod ved en 

Gnist fra Mastinen. Da Oliehufet lig- 
get tcet ved ,,the Noundhouse«, var 

der ftor Fare for, at dem siulde gaa op 
i Luec; men det energiste Brandvæsen 
blev dog i forholdsvis tort Tid Heere 
over Jlden 

Chicago, 4. Jan. J« Nat Idselagde 
Jlden Firmaet Franklin Mc. Veagd ckc 
Co.’s Pakhus med et statt Oplag af 
Wholesale Groceey paa 160 Street og 

Newbury Ave. Tabet, der ernste-as til 

8150,000, er fulsdftændig dæklet ved 

Assurance. 

rende i Spidsen, blev saket as en HI- 
tyv; i Lobet of et Poe Minutter var 

de alle revne af Heftenr. Noglx en- 

kelte ilap bort, men de andre sit saa 
forfvarlige PrygL at de flefte nxaatie 

indlægges paa Byens hospitai. Det 
er fsrste Gang, Bsnderne hat sat sig 
til Modvcerge mod det vi«ldeftc og mest 
frygtede Korps i den russiste Heer. 

Det Attentat, der blev forspgt for at 

hcvne Mishandlingerne af Bsndetne, 
blev nde rt as enArbejder og reitet mod 

den charksowste Guvernsr Obolensii. 
Mens han spaserscde i Chorion-s Ti- 
doli need en Dame, assytede Arbeideten 
flete Sind paa dam, men uden at· 
eannnr. Kun en af Kuglerne ftkejfede 
hans Hals. » 

L. N. 
« 

Z UND-weswwa 
Z Danfk-Antcrikansk. z 
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PaftorP.L.C..s;-ansen, Eu- 

gene, Ore» hat antaget bet ham af 
Ritteraadet fenDte Rau- fom Mik- 

,siongprcest for San Francizco og Om- 
.egn, Cal. 

DødsfaldiChicagofamis 
lie. Mr. Harty Don-D en af den dan- 

ste Kolonies veltendte og agtede Med- 
bokgere. der for nogle Maaneder siden 
kom tilbage fra Syden og sit Aufset- 
ielfe vcd The Lipton Packing Essig Fa- 
brik ude i Stockyarden, havse soe- 
leden den stoke Sorg at miste sin 22- 
aarig Ssn Axel Dens. du W paa 
Reisen til Chicago sra Mekkccz hdor 
han havde vcetet anstt i en fordelagsig 
og betroet Stillins i et af de state 
Expkesskompagnieks Tjeneste. Han 
begkavedes paa Mount Olive Kitte- 
gaard fotkige Søndag under stor Del- 
tagelfe fra Slægt og Rennen 

Dansk Spfterfamfundi 
R acine hat valgt folgende Stutelfe: 
Prcesident Anna Gullie; Vicepræsident 
Bettha Hansens Setretcek Metha Han- 
sen; Kasseter Hanna Anberfen; Tru- 
stee, Georgine Nielsen; Jndre Vogt 
Martha Nielfem Ydre Vogt Johanne 
Lotsen· 

Ole Christianfen i Elbow 

Late,"s.llti11n.,er bleven bragt tilSinosZi 
sygeasnlet i Fergug Falls-. 

Hans Lauritfen bar folgt fin 
Form i Fredsville, Joloa, til Ole Jen: 
sen for en Zum af Jst-litt Til Far- 
men heiter ca. W Ame-. lDannev·) 

Gamle Jeng Hvio o·a Hu- 
ftr u, der bører til Racines meft ag- 
tede oansle Familien lunde forkige 
Sondag fejre deres 49-aat5 Bknllups- 
dag, og i famme Anledning cnodtog de 

fka detes enefte Son, Emil, der er an- 

iat i. Regeriiigs-Tkl)lletiet i Washing- 
ton, et tostbart Tasselur. 

John Abel i Kenosha, sor- 
he.iocetende Sherisi og Game Warnen 

og indtil sidfte Konvention Vicepkcesi- 
dent for Daan Brodekfamfunds Stor- 

loge, fit Juleaften "«t"e·ltgtafift Med- 

delelse fka Washington on1. at han af 
Pursident Resosevelt et bl:vet udnævnt 

til de fotenede Staters Emigkant Jet- 
spettst med Station i Tetroit, Mich. 
Udnceonelsen gelber for 4 Aar, og 
Lonnen sigeg at være 32000 oni Aaret. 

Minneapolis, Minu. 
Mis. J. A. Christiansen, 

som boer i Nr. 2207 2. Gabe Syd, hat 
henvendt ftg til Politiet for at faa 
Hjcelp til at opspore sin Mond, sont 
for feks Maanedet siden reiste til Da- 
kota for at spge Akbejde. Siden den 

Tid hat .hun haft Btev fta hani to 

Gange, men hat nu itte hsrt fea ham i 

flere Ugek. For nogle Dage siden 
saa Mes. Christianfen en Beketning i 

Bladene om en Mand, som var frosfet 
ihjel, og Bestrivelsen fyntes at passe 
paa hendes Mand. Det er verfor 
hun nu henvendte sig til Politiet om 

hjælp til at anders-ge, om denneMand 
stulde væte Mr. Christianfen 

Thorvaldfens Loge af det 

danste Brcsdeksamfund hat valgt fol- 
gende Beftyrelse for kommende Ter- 
min: Bei-sitzen G. Andersen; Vice- 
pmsident A. Pedetfem Secretær L. 

Hougaakd, Finanssektetæk J. Weder- 
sen, Kasseter M. H. Mottensen, For-et 
O. Thomsen, Tilltdsmænd A. Nielsen, 
R. Clauer og N. Anders-n, Jnsdre 
Vagt M. Mortenfen, Ydte Vagt J. 
Jeper. 

Das-wrka 
Slcmme Dkkngex 

— 

J A.1ledning af at en 14-aarig KO- 
bentjcvniz Dreng, Axel Larsen, vari 
flygtet fka Himmelbjerggaarden, sitt-J 
ver H. J. .Hansen-Kongsløv, Himmel-« 
bjerggaarden, i Dagbladet ,,.Køben-; 
hatJn« bl. a: 

kot nogen Tid siden ,spændte« Axel 
Larsen herfka samtnen med et Par; 
andre Drenge. Diese fit imidlertidi 
eiter nogle Dageg Forlød Struplee 
Undervejs og vendte tilbage, men Axel 
fortfatte Tuten til Aarhus, fneg fig; 
om Bord paaDamperen og naaede alt- 

« 

saa Ksbenwhavn Vi har ofte siden 
tæntt paa Hain dg Zrygtet for, hvad 
vi vilde faa at lusin ham. 

Aer er født paaMdselsstiftelsen 
hat vceket anbragt i privat Plejehjeni 
Jnternatet, hvoreftek Fioreningen af 
1827 hat taget sig af ham og anbragt 
ham her Paa Himmelbjerggaarden for 
ca· lh Aar siden. 

Hans Studsmaal er helt igennem 
slet, han har svceret strasset, hat her 
»spcendt« flere Gang, flsnt man tun 

hat vceret god imod dam. 
Naar dektil kommen at han til 

Stadighed om Natten er i fokfcerdelia 
Grad urenlig, at hans Ærestsplelfe itte 

er til at sinde, hans Villie ncerved s) 

og hans Udfeende langt fra tiltalende, 
oil man forstaa, at de, der vil have Ined 

ham at gere, er faa. 
Fremtiden fer llart. Stattels, 

stattels Drengt 
Hvis itle Miratlet ster. 
—— — Nu bliver ban vel ftraffet --— 

Straf paa Straf —- nedad —- nedad 

indtil 
Man blivet baade told og darin ved 

at tcknte her-pack ! 

— Kunde det da intet gefres? 
Hospitalet maatte vel til en BegnnJ 

detfe vcere det rette Sted for dam, oa 
derefter ftulde hart i et mindre fett-; 
siilt Hiern, som udklukkende var fori 
Drenge ckf hans Att. 

Men nu siges des-, at intet Heft-ital 
vil tage imod ham Jeg tsr itte indeJ 
itaa for Rigtighedm herai. men deti 
figecs 

Ran det vcte muligst7 
Oa di hat intet Hiern, hvor Bren- 

gen tan ans-einges. 
Altiaa er alle Veie til mutig Frem- 

acng og MAng tilsynelarende 
spartet for Uxel.·».«» 

Ran dettefptspares2 
Hvor er Steuer-? 
—- Ja — Staten —- Staten --— vi 

fortanger saa meget af Staten; den 

sttiger vi. altid paa —. 

Nei, hvor er di fele 
Hvem af dem, der hat de ftore Kapi- 

taten vil sige: Beet faa got-! Her er 

et Hjem til Anl. 
Hvein7 
For mange vilde det tun væke et 

Gteb i Lommen, som ille vilde mar- 

tes mete, end naar jea lieber et Pund 
Tobak. Men hreni vil? 

Smaanyt 

Syg Bitten Jnden for en 

anever Krebs hat det vatet belendt, 
at Bistop v· Leundach i den sidste Tid 
hat varet alvorlig fyg. Efter hvad 
»Lolland-Falstets-Stiftstidende« erfa- 
ter, hat Sygdommen nu taget en gla- 
delig Vendi.ng, der tillader de bedste 
Fothaabninger om Helbtedelfe 

Dtdsfald Enteftu Naicy 
Hage, f. Hammetich, er afgaaet ded 
Dsdem Fru hage, der var Ente efter 
den i 1872 afdsde Gr-osterer, Vicelon- 
ful Chr. T. F. Hage i Natstov, var 

Moder til Finansministet Hage, Di- 
rektor Hother hage, Professorinde 
Wanst-her og Handelsbankdirettør 
Tegners Fru. 

En paairænqende Bin- 
a g e n t gefiede forleden en størreoljeiks 
domgbesidder Ude i; Ost-Himmerland 
med sine Anbefalinger cf en »u:1na-rtei 
Hvidvin«. 

Da vedlommende itle kan blfve cis 
med Fyren paa anden Manch tager 
han hacn sluttelig ved Armen og sætter 
tssam uden for Donn. l Noget efter banler det, og des infek 
fig i Folge »Aa«lb. Tid.« at ocere 

Agsenten, der losnmek igen. 
»Mein hvad Polter! Er Die der 

igen2 Det er dog for galt; jeg hat 
jo lixe nylig fmidt Dem paa Deren!« 

»Ja, det var for Hvidvinen; n«n 

jeg sprer ogfaa en udmærlet Rødvin 
De siulde vel ille have Bkug for et 
lille Paris of den?« 

En lille Mond og en sto: 
Hund. J Hillerød Bytaads sidfte 
Mode beha:«.-dledes et Andragende om 

Fritagelse for Hundeslat Det var fra 
en kneget lille 11rmager, der oplyste, 
at Byens Kotere ilte vilde lade ham 
gaa i Frev, faa det bavde vceeet nøds 
vendigt for ham at anstaffe en ftok 
Hund for at holde sig Bæftnne fra 
Livet Borgmefteren frygtede for Kon- 
setvenferne, men da Raadet sandt, at 
der forelaa ganste sætlige Omstcendig- 
heder —— Monden er nemlig ualtninde- 
lig lille —- blev Statten ftrsgeL 

Borgerlig Begravelfe. 
Landstngts Udvqlg, som hat behand- 
let Lovforflaget om borgerlig Begra- 
oelse, hat afgivet Betænlning. Ub- 
valget indftiller Lovforslaget til user- 
andret Vedtagelse, omend et enlelt af 
dets Metlemrner hat haft-wogen BI- 

tcenkelighed ved at gaa tned til det. 
Detg Vedtagelse i denne Rigsdagszs 

samling tan derefter anfeg for sitret. 

En Guardmand i. Øfter Hor- 
num tørte førft i December Maaned 

Resten af fin Host, ca. 20 Travek Had- 
re, bjem fra Mark-en. 

Lærerforeningens Enke- 
understøttelfe hat nu vlrleti 
25 Aar. J Aar er der uddelt til 268 
Enler 11,240 Kr. Saavel del spgende 
Antal Enler fom den uddelle Sum er 

størte end nogen Sinde, hvorfor Ud- 

valget haaber paa fortsat Velvillie og 
Stotte Udvalget beftaar for Tiden af 
Overlcerek Hans Ragmusfen, Justini- 
raad N. C. Rom, Kommunelæterinde 
Fel. Anna Brunn, Fokfatteren Zula- 
kias Nielsen og Laster Chr. Balling, 
som alle med Tal Inodtager Bidrag. 

Studt l Konfirmand- 
stu e n. En Ulylle flete iFølge ,,Vend- 
fyssel Tidende« forleden i Bylderup 
Prceftegaakd. Konfirmanderne var 

tnødt til Undekvisning. Jnden denne 

begyndte, ftod etPar af Drengene, Jem- 

lig en Søn af Enlen Albetts i Bredvad 
og en Søn of Møller Thomsen paa 
Søllingvtaa Vandmølle, og haandtere- 
de med et Var Salonbøsfer, som laa 
i Stuen Uheldigvis var den ene ladt, 
og Mollekens Spn ftyrtedc om. kamt 
I. Tindingen af en Kugle. Drengen 

Ldtde lvet eftek« ( l 

i Dræbt ·af Toget. Tsj To- 
lget sydfra forleden Morgen anlom til 

JAarhusx orerløkte det Overpottør R. 

FP. Olfen, som havde fliftet et Spok og 
;vilde løbe foran Toget. Han fil begge 
lBen lsrt af og Hovedet stærlt lvoeftei. 
Den tiltaldte Lcege erklækede, at Man- 
dens Liv itle stod til at tedde. Om 
Middagen Kl. 125 afgil hcm ved DI- 

»t:n paa Kommunehospjtalei. Han var 

ca. 40 Aar gsammel og efletlader Hu- 
sttu og flere Born. 

En ny Slags Sondags- 
st ole. Studientersamfundets Op- 
lysningsfotening agter at ftatte en 

Sindagsstole uden religiøst Ptceg. 
Man vil udelultende leegge an pan at 

fornsje og underholsde Bornene 

Ujdlandet 
Tyrkist Niederlag. Con- 

ftantinopel, 2. Jan. J en Trcefning, 
der nylig hat fundet Sted mellem Vul- 
garcr og tyxtisie Truppet ded Lands- 
brei Dkenova i Klosterdiftrikteh blev 
15 Tyttere dræbt eller saaret. Den 
tyktifke Anfører var blandt de drehte. 

Bulgarerne, fom havde barritaderet sig 
i et Hug, led ogsaa Tab; inen de fleste 
ssap usiadt bott. 

Italien gar totthoces 
med Ravernr. Rom, B. Jan. 
Den italiensie Flaadekornmandør Ar- 
non er med et Slag bieven populæt i 
sit Fcedreland, fordi han i en Fart 
fuldftændig hat renset det rø"de Hav for 
tyrkiske Sørøvere Jngen enkelt eu- 

ropæist Magt havde synderlig Lvst til 
at bante los paa Sultanens Unver- 

saatter; man var bange for at give An- 
ledning til nye internsationale Kon- 
flikten Endelig tog Italien sig paa 
egen Haand af Sagen, sendte Arnon, 
og denne har nu bombatderet Revernes 
Byer,løbet deresFlaadet i Scent cg be- 

friet de handlende fra at betale en Ine- 

get høj Røversiat. 

Den haarde Winter. — J 
Rusland optrceder Vinteren med use-ed- 
vanlig Sitte-nahen Ved Volga hat 
Thermontetret vikt 40 Graden Stil-e- 
ne, der er sejlet til Astrachan for at 
ovekvintke der, er blevet bestadigede af 
Jsflagerne, oaRegeringens Jsbrydek 
tan ikte Inagte Jsen. Ogssaa Janu- 
banetrafiten lidek Afbræt, idet Bagn- 
atgerne og Sanimenkoblingerte bliver 
ftøre i den stærie Frost; der er allerede 

siet adWige Ulytter af den Grund. 

J Odessa hat der været faa ftcerk 
Rimfrost, at den hat fopaarsaget utal- 

iige Ødelceggelfer. Jsmasferne betet- 
fede TrceIrne o·a ødelagde alle Telefon-, 
Telegraf- og Lysledninger. Mange 
Siedet tom det til Kortslutninger, 
hvoraf Jldebra«1de opftod J Thea- 
trene, Hotellerne og paa Gaderne nag- 
tcde det elekttisie Lys at gøre Tjenefte. 
Forretningslivet git helt i Staa. 

ngaa frsa andre Siedet i- Europa 
ineIdes der om ualmindelig haard 
Frost. 

Kinefifk Visdom Den stor- 
skse etsifterende Vog i Verden er den 

linesiste Encyklopasdi. der forfattedes 
i Aatene 1622——1722 og tun eksiste- 
rer i 3 Etsemplater. Den beftaar af 
5,020 Bind. 

? 

»S. i d TIERE t: 
Sultanen af Morocco 

vi.l absdicerr. Madrid, 5. Jan. 
Ei spicielt Telegram fka Tangier mer«- 

deler, at Sultanen af Motocco vil ab- 
Dicere til Fordel for sin Broder, Mu- 
lais Mohammed, der hytdes allevegne, 
faafnari han oifer fig paa Gademe i 

Fez. 

To Mænd druknede. Seni- 
tle, Wash» 5. Jan. To Mænd brat- 
nede i Sondags under en voldsom 
Vandflcd ncer ved Byen O’Brien. 
Mart-n Cunimi«igs og Edward Shau- 
ncssy, som de to Mænd heb, forspgte i 
en Bau-D at rebde bete-s Kreaturer fra 
Strømmen: men under dette blev Baa- 
den kamt af en flyde.:r: theblot, thr- 
ved den tæntrede, og Mændcne brat- 
n:«)e. 

———-.O-O-———-— 

American-Ljnc.« 

» »St. Paul« fka New Yokk 7- Jan. 
Kl. 10 Form.; Forhijirelse med Dan- 
mart 16. Jan. »Si. Louis« fta 
Southampton P« Jan·, i« New York 10. 

Jan. »Haverforp«« kra Phiiadeslphia 
10. Jan Kl. 8,80 Form-; Fsopbindelfe 
web Danmart 22. Jan. ,,Noordland« 

lfra Liverpool 31. Dec» i Philadelphia 
Im Jan. 


