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·"c«edelt Metal, tan en spmmelig Kalt af 

hvor højt Præften stal istænte Vinen » 

«’llterkalken. 
L)lf"-’-.5.-J:.B1er r e i Lordingbom 

Zwecan Ertlæring om ijttemus 
liglzeden ced Alter-kalten har vatt for- 
tjent mecrrlsomhed og lan ikte igno- 
rekes. 

Gans-le rist tør man maafle nu gaa 
ud fra, a: de flsefte fungerende Præfter, 
som te «-:-:de, oft-tret Rollen for hver 
enlelt Llltergæsd ille blot udoendig, 
men med Selædet both ind over Kal- 

tens Kant, oa at de for hvett Bokdhold 
oft-tret daade Kallens Yderside og" 
Indetside dydt ned, føtewd nyVi.n paa-; 
balde-Zi, lägesom man vel ogfaa lan« 
date vis paa, at al ubtugt Vin, dek? 

hat været i Kalten, bottheltes Ved Al-! 
tekganaens Stutning. Og, hvad end- 

nu mere er: de af Kirlegængerne, 
fom er Altekgcestet, og som altfaa ttor 

paa det starre Undet, Ktifti Nerve- 
relse, vil frttert ogsaa kunne tro paa 
det Unver, at den, Gud vil bevare, 
et uden Farr. 

Men alligeveL Kaltens BehandliFgl 
med et Klæde fjetner i.tle den Mulig- 
ded, at der lan glide Spytvartiller 
ued i Vinen; og det, at de rette Alter- 

gcestek med deteg Tro befejker Ftygten 
for Smittefare udeluller ille, at der 
er ,,svage«, som der bot tages Henfyn 
til ngaa bar der tcenleg paa de 

retfmdiae sage-, ifær tubekluløse, der 

nu, ud frn Læaemes Ertlckrina orn 

Smittefaren. maa føle sia forpligtede 
til at holte fis tilbage fra Altergang i 

Hirten- 
Men sein. hoc-r der ingen Frnat et 

for Emittemuliahed, lan der vckre et 

ftennrwzwntc llbclmn Deo den falle-I- 
Bsrnnttcsise If f.1mme Stall (jfr. te for 
en Prwst let iaattageliae Bestrwdelser 
for at tcmme til at ligzze warst paa 
Zinses-altem et UbeycszL som man 

man tilde txt tetlageligt eller ej ----- 

maa repne med, naar Talen er om 

Nutiksnr unstet mxo starpeke utoiklet 

trittst Sang-, mcd sartcre Nerven end 
Fortidensx Nennessek sure-J at have 
haft. 

For nein, sont sillert for mange baas 

de inden- og ud:nfor Prckftestanden, 
staat det fam givet, at Hirten under 

de nuvcrrende Forhold bpr søqe den nu 

btugtss Form for Nadvervinens Ub- 
delina ændret. Og vi er vistnol ilte 

saa fan, for hvem det er om at geke, 
at sdette netov i dem- TEd paany 
bliver sagt saa llsakt som muligt fka 
tirtelig Side. 

Men, hvorledes tan Uldvxlingen ern- 

-dres? Maasle lan det sie paa en be- 

dte Maade —- her tillader jeg mig nu 

at stille folgende Fotslag, samtnensat 
af gamle Tanler og maaste en entelt 

nd- 
Der anvendes landeformede Alter- 

ta'lte, af hvilte der let lan hceldes. Kan 
de gamle Ksalle itle omdannes. og er 

derickle Raad til Anstasselse af nye asf 

Potcellcen eller sveert Glas fo godt be- 

nytteö Ovek denne Kalt udtales Jud- 
sttftelsesordet 

Foroven langs den inddendige Side 

as Rætvætlet ved Knefaldet anbkingeg 
en Botdtant as 6—7-Tsommeks Med- 
de. Den maa ilte locke bellet med 

Flel ellet Mode, men viere af Troe, af 
samme Slags sont det ellers ved Al- 
teret benyttede, hellt poleket saa det let 
lau holdes kent og blank 

Kisten anstassek et Antal Altergllas 
sparende til idet hsjefte Antal Altetgw 
stet- paa e n Dag i svedkommende Kit- 
te. Ved etstwovdsinækt store Alters 
gange i. Anledning af stsrre titlelige 
MIder etc» maa de manglende Glas 
tun-ne laanes fra en- anden Kitte. 

Blasiene er Eggeöægerformedy af 
spart Glas, faa mir-It, at Man ttle 
udefra lau se the meaet eller hvor lidt 

af Vinen, Alter-galten hat nydt De 
et forsynede med et Kors og under Fo- 
den en Filtplade e. l, faa de tan seettes 
lydlsst En Ttediesdel oppe paa dekes 

Jnderside angivek et tydeligt Marte, 

En Model approbetes af Kultusm«i- ; 

niisteriet, et entelt Glasvcert faar For- 
hondlinxsrettem og Glas Hiene tan tun 
reloiretes af Kirkeej eie og Kirkevaet- 
get Lider et Bæger Moleft, afleveres 
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det til Siognsepraeftem som speger for« 
Dets Tilintetgørelfe og givek Kitteejer 
ellek Kittevoerge 
nim- 

Under fidste Salme for Altergangen 
hcnfætter Kirtebetjenten eller Lerci-en 
et Antal Bergere paa Bordtanten, der 
svater til Altergaestemes Anteil. Er 
der et fuldt Bordhdld eller fletzec da 

iaa mange Bergen som der ian vcete 

Altergcestek paa KncefaldeL 
Naar Breiten gaar ruwdt med Vi- 
nen, hceldet han, idet han samtidig 
udtalek Uddelingsotdet, af Kalten i 
hvert entelt Bergen Han bliver staa- 

fornoden Und-Tret- 

i 

l 

( 

ende foran hver Altergwft, til dennez 
shat nydt af Vinen og atter sat Berge- 
ket ne«d. Han tan da viere gamle Folt 
med stelvende Heender til fotnøden 
Hjaeln 

Naar Altergcefterne foeladek Knie- 
fnldet, medtaget de dekes Begete og 

henfckttet dem paa Bot-de ved Nod-. 

gangen fra Kot-et· 
Er der flete Bord-hold, gaar Mele- 

betjenten, forend sdet nieste Held inæler 
ned, hen langs med Altetfitanten —- 

ilte med en Balke, hellere med en med 
chkde betrulten Kurv — og henfaetter 
Bægere til det nye Hold. Ogsaa det 

fis-sie Verdhold medtager sine Begete 
henftillcr dem Pan de dertil bestemte 
Vorde. 

En Okdning som denne vilde visi- 
r.ot vise sig a-stl)etist og saniteert spl- 
destqørende og derhos litteligt Mir-IDE- 
ftiflendr. Selvfølgclig vilie Ten i O- 

reegangcstiden vikie fremknedaktet paa« 
Men ! iaade Prcestee og AltetgcesieL 

mod cet princirielle i den, at den en-! 
leite Viltekgæst tun gennem et Væger 
faur Abgang til den iaslles Kalt, inn- 

nc der lun som en Føtelsessag from-fe- 
reszs Jndoencingey underliqt forte-.l 

at faadanne da ilte hyppigere1 sten, 
iremtommer mod vor siirtcs Opgivelfe 
af Brodets Brydelse. 

Ved den foreslaaede Ordnings Ind- 
førelfe vilde navnlig de ftsrte Alter- 
gange tkckve lin længete Tid end nu, 
men man faar aldrig noget for in·tet. 

Bortfeå der sta den successive For- 
nyelse af Altetglasiene i Tidens Løb 
cg fta et lidt for-get Farben-g af Kie- 
levi«n, vilde Udgifterne ved den nye 
Orsdning falde samlede, een Gang for 
alle. Stulde en og anden Kiste itle 
innre cdettomme dem, vilde Menigch:- 
den, hvor Ænsdeingen snstes indspet, 
siitert med Glcede tyde et frivilligt Bi- 

drsag. Det bemæktes som noget seid- 
fslgeligst, at Anbringelseni as Bsordtanz 
ten og Ansiasselsen af Bsortdeni tikAk 

terglassene tun tunde sie efter Sam- 
raad med Mktesynet 

Jndfseelsen af den heez fkeeilaaede 
Oridning, ellek en lignende, but-de getes 
afhcrngig af, lyvad Ptæst og Menighed 
paa ldet entelte maatte blive enige den«- 

Der vil sittekt i nogen Tid batest-It 
Fokstei paa, shvad Fiertallet af Keb- 
ftad- og Flertallet af Landes-th- 
hedek bestuttede sig til. Men det stulde 
not ste, at den nye Ordnsing ist-den 

munge Aar vandt feem til de fiefte Segm- 

En religionslss Sondagsfkole.s 
Kot-i fst Nyiasar indbpd »Siuden- 

iersamfundet« i Reben-dann til et MI- 
de i deis Lolalek, hvor Spsrgsmaalet 
om Oprettelsse af en teligionslss Sin- 
dagsstrole siulde dtsftes· J Folge »Kr- 
Dbl.« tsog denne Ssndagsstole sm Be- 

gyndelfe Sondag den 11.. Jan. Om 
Platten med denne Søndagssstols heb- 
der det bl. u.: 

Planen til en saadan blev næimere 
i:vvi-tlet as nogle ckf Sisudentcrsamfum 
deis Mænd, der særlig svil tage sig af 
denne Sog, nemlig cand. phil. Her- 
man Trier, cand. jur. Jvat Binndsen 
cg rund. mag. Vilh. Rasmusfem der 

?- 

indrønnnssde, at dct bevfte vel nok Vilde 

verre, om de kobenhavnsie Bøkn flet ikke 
tom i Stole om Sondagen, men sit 
Lov til at tmnle sig i den fri. Natur, 
beskæftigei med Leg og Sport. Men 
da bei nu er en Ken-dsgerning, at en 

fLor Dcl Forældre gerne vil af med 

Lbei-es Børn et Par Timer om For- 
;middagen og verfor sendet dem i den 

fsrfte Den bedfte Sondagssiole, ligdet 
bekymrede for, hvilste Ting man der 

fysselsastter decm Aand kgTanker med, 
saa mencr Studenterfamfundet sig kai- 
det iii at komme den forhaantenvck- 
rende Ttsang i Mode ved at oprette en 

Ssndagsstvle »uden religiøst-pietisiisi 
Tilsnit« uden Salmesang og Bibel-hi- 
fiv:ie«. I- 

Man forstasar Hensigtem Paa den«- 
Mcmsde mener SvciaLDemoiraisieis 
Mænd eller Fritænterne at kunne ftj 
de Born, de faa under Jndflydelfe, sta« 
at paavitkes asf Krisiendommm 

Laugclandsmordet. 
4 om Forbrydclfesr. 

»L«angelandss Avi.H« inteholber spl-! 
geicde overrasienlde Oplysninger om 

Mordel: 
Der har vcrret ei Komplot paa 4, 

fom bar uvart Forbrydelsem nemlig 
Vlrbcjvgmand Hans Rasmussen Mu- 
der Ksonge),-Tjeneskekarl Carl Gustav 
Christensem Ezlrbeidgmand Chr. Larsen 
lKullerupi og Røater Madg Nielfm 
Christensen Mistinsge). 

Ruder Range er den egentlige An- 

ftificr og Hosvevmanv i Kvmvlcilet· 
Han har, tradH sit ellers nennen-fette 
Verm-anlfegfnf:em,nn ca ra søji Traun 
til at snalle, »Da i line da afaivte For- 
llarinnrr lfar han forvrovlet fig ret 

betndeliaL Hang- ivvrial Deirsig mod 

siridciirrBexiæatelse vi! formentlia itle, 
cfier del oplnile, kunne fri ljnzn for 
hans Straf. 

Carljsjnstav er chftformand i« Firm- 

Plotlet ca Rtvker Kanne-Z højre Haanln 
Han bar tilitaaet ille blot at have del- 

lanet i De forudgaiaende Planer, men 

vafaa ai lyavse været med inde i Hufet 
cg ncrrvcerenre under Mordel. Oan 
siger imidlerlid at del var Ruder Kon- 

ge ca ille dam, der flog ·det fidsie Slag 
paa Firmen. 

Chr. Kullerups cg Mads Niftinaes 
Angirelser gaar berimch ud paa, at 
Carl Gustav efter at Kullerup havde 
vræbt Monden rg siaaet ei Slag paa 
Komm tog Rollen og dræbte he1de, 
isom efter del fsrsie Scag laa og jam- 
rede sva stonnede, og akkurat iden summi- 
Firenrstilling «har Carl Gustav selv gi- 
vet en daværende Medtfeter Dagen 
esier Morden Oprinkelig var bei 

itvrigt Meningen, at Carl Gustav-Z- 
Medtjener siulde have værei mad paa 
den·.1at·lige Udflugl, men han vilde 
ikiei 

Cllyr. Kullerups Tilfiaaekfe om at 

have sdmbt Man-den ag- slaaet vaa Ko- 
nen flemmer med Madystiitiuaes og 
Carl Gufkavs Fvrilarsiuget ags fakder 
gansie samtnen meld, brav hart 2. Pin- 
sedag betroede sm stoben hol-lief den- 
ne selv sog en aus-n Me, sont bag 
en Dst lyttede til Ehrifätms Fort-el- 
ling, senere hat Mater 

Mal-s MW var tilstrde i Dasei, 
mens Max-del nistet-O Og ist vag- 
efler veret med til-l jedes-tu Benge. 

Sksnt Ehr, W W staat 
sont Hovedmsordetem saa et hart bog 
fillert illa den vers-le i thei. 
Under Morvakten sit Chr.«sullerup 
Ruder Ranges meget antrat-te gtaa 
Jalle iruklet over sin Unifmnsfralke, 
namens Mordet udpvedes, var Rusder 
Range ncerværenlva og alt imens han 
ledede Mordoperationen, sagte han i 
Stufstr og Stabe sog under hoc-etwa- 
derne efter Penge. « 

Efter det oplyfle fandt shan en— Hun- 
drabelroneseddeL en Gusldtyvekrone, 3 

M«rvnesedsler og nsoglie Splvpengr. 
Alle-We Medflyldige faa, at han i-4 

ei 

f 

»Anm! L. Mnlford«. » 

London, s. Febr. Detr britistr Dom-: 
«per »Wefthall« passerede i Tag Brow 
Hend og signaliserede, at den hat Be- 
lætningen fra den amerikansle Sinn- 
nert »Ansna L. Mulford« ombord- 

! 
G. Februar bereite-re Damperew 

»Mount .R-oy-al«, at den« under 16J 
Januar havde mødt ncwnste Skonnert 
»,i megei læl Tilftand csg med optørst 
Mandstab. 

Eftettetningen i Dag om ,,Anna 
»L. Mal-ford« er den førfie siten 16. 

Jan-any og er altsaa forfaavidt af 
kglækelig Art. 

Krapprinfcsscic af Sachsen. 
Geneve, Schweiz, 8. Febr. Den for- 

’l)inværen-de Kronprinsesse af Sachsen» 
Ach i Dag indlagt paa Sanatoriet i! 
Mysti. Dei meins, at det fsachsiste 
Opr Forbud nie-d at lade hercsde be- 

fiszge sit syge Barns fuldftcknsdigs hat 
ntdbruvt her-des Nervesyftem. 

Nyon ligger ved Gen-fassen i 
Kbnton Bande, og Samtoriset er be- 
rjini for sine Kuke mod Sind-sing- 
domine og Nservelidelfer. 

Maccdonicn. 
KonstantinopeL 8. Febr. De ostw- 

ske on russisle Gesandter Vixl i renne 

Uge forelckgpe Porten Udlast til te 

forMaoede Reformer i Mocedonim 
Dei Rygte verserek, at Øsirig mobili- 
smr en ikkc ubetydelig Pakt af fm 
Herr med den Eventualitet for Øje, 
at rer skuloe blire Uroligheder paa 
V-1lknnl;nlve"en. 

M e r i sc D. Velkwrenskedskcmiteen 
hat senot til Mazatlan SCme til 

Brug for Belæmpelse of Jurist-du 
Pensge redkliver at strsmme ind. Der 
er iail 44 Tilfælke i HospitaL It 5 
er alvorlige. 

L o n d o n. Dei kundig-Dies offi.-:iclt, 
at Col. Arihur Lynch, fcm bl:v dømt 
lil Døden for Landsforrateri ten 25. 
f. M» er benaadei. Straffen er ten-- 

drei til livsvarigt Ferngch 

Dei engelske Dampfkib 
»Gra ffo«, fom rat paa V-«jdn fta 
Glaggow til Buenog Aires, sank fode- 
ren nd for Ramer Island. Sekg af 
Befækningen reddede fig i Livbaad, en 

Man-d dich at vasre bruknet, og 16 
sann-es. 

Czaken as Rusland hat 
givet 85,0()0 til Hjælp for de trængen- 
de Flisticre i Bretagne, »in-m et Diones- 
byrd oni min Loyalitet og usvæilelige 
Sympati for min Vm og Allierew 
Fran·irige.« 

Bodissiussen fandt en Pung, og efiet 
at thave rysiet den for Drei og høtt 
Psengene klirke stat han lden iil sig· 

Christian Kullerup sit sm Pakt 30 
Kr. udbetalt boniani. Af Ruder Ksonge 
og Carl Gustav er han stklert tun taget 
med sont et Rddskalz der stulde udspre 
Utiaaben og ftlgelsig var det a na- 

turligi, at han strasls fik Betaling forl 
sit Arbeit-H Og lun vesd et Tilfæl-de, 
for-di han ramte fejl sfsrste Gang paa 
Konku, var det, at han ikie blev ene 

om selve Mokdhandlingen 
Mads Riistinges «deblan«ving i 

Komplsoiiet er srlleri af merk iilfceldig 
Natur« Han var iilfældig samtnen 
msed sde spriige og vil komme til at los- 
de, selv om hans Straf blinkt mindre. 

Eiter Mordei svot Forbrsysretne na-» 
tutligsvis hinanden Tavshed. 

Hvad der meft maa forbavse under 

hele denne Saa, er, at der ialt hat vie- 
tet 10 a 12 Miedindviede i Mord-eh og 
at do bog bar kunnel hold-e Tand sori 
Tunge i 5 a 6 Aar ! 

Amerika 
Ovcrsvømmelfcr befrygtct. 
Columbus, Ga» 8de Febk. Chai- 

tancogastrsken stig-er, og en Over«svøm- 
melse beftygtes. Band-et er 36 Fod 
coer normal Band-stand iog stiger sta- 
dig. En Bro under Opførelse er bie- 
cen ftcerkt b-3stad«iget, og alle Møller::e 
er standfedr. J seks Timer ftsg Van- 
det fem cg en halv For-. Al Ejendcm 
langs med chsden har kidt betysdekig 
State· 

Maton, Ga» 8. Febr. Ocmulgee- 
flsoden er i. Øjeblikket 21 Fod over al- 

mindelig Van«ds1a:1·d. AlleTcg paa »tl)e 
Southekn« gennem Macson et ir."«.)ftil- 
lede, fordi Banen baakie oven- og ne- 

benfor Macon staat under Band. Be- 
folknsingen paa ,,B-ottomen« hat maat- 
tet flygte i ftørste Haft for at redde 
Livet. 

’Evanssiville, Jud» 8. Febr- Floh-en 
et i stadigStigen i Affen, og det menes, 
at den Mandag Affen vil vcere naaet 
til 40 Fod over nor-mal Hode Man- 
ge Baade arbejder ihcerdigt paa at 
kcdke de Tusinsder af Bufhsels af Maj3, 
der findes i »Ctibs« langs Flor-bad- 
den, og ket frygtes, at mseget deraf vi-l 

gaa tabt. W-abashflc«den stiger ogsaa 
i Affen med Ebend- Hurtighed. Esn 
ftsor Mengde Trcestammer og Stel- 
ler tommer fra »Green Rikcer«. 

Rot-mord. 
New Duk, A. Febr. Lesuig -Mande!, 

«’5crrxilfk1r-.D!er, blev i Tag myidet paa 
sit Konicr Eait TwentysTyird Street, 
idet han«-J Hjærneskal var iunst tned en 

jung Jasrnftanzrsp Haxi sandte-Z i be- 
vioftløs Tilsiand eg drde Pna Hsofpiia- 
lei. 

Receri bar Iabenbart vceret Moti- 
Vet til Jlkonet, m Sknffen i det Bord, 
Ve) boilket Mandel fad, da han blev 

Insekt-eh Var plnndret, ligesom hans 
Gulrur rttedGuldlcrde og en Diamant- 
Slipsrmal var dorte. Mut-deren hat 
imidtkriiv ifte fundet et ftørre Beløb, 
som Mandel gis tned i en Brnftlommc. 
Jameg Murphy, en Arbejdsrnand i 
Gen-irden, oplyfer, et Mandel kori i 
Forvejen havde irettefat en italienstAr- 
beider ved Nawn Joe for Pligtforspm- 
melse og beoridret hsam tisl at gaa oiz 
vafke en« Vogn. Mutphy gik da til 

Frokoft, cg da lxan kom tilbage, fandt 
han Mantel bevivsiløs paa Kontorets 

Gulv,hvc1irn:d Jtalienereti er for- 
svun«den. 

Missionsnrlscjdc blnudt 
Indiana-ne 

New York, 8. Febr. Bisiop Hure 
af den epiftopale Kirke i begge Da- 
totaer vrwdiksede i Eftekmiddsag i »the 
Church of Jncatnation« vom Arkejdet 
blau-di ansdianetne i hansssBispedømmr. 
Biskoppen fulgte Niobrara Leaguens 
Historie fta densBsegynsdelfe og u·dtalte, 
at Missionsarbejtet hat-de sbaaret rig 
Fragt, idet der for ncesvcetensde var 85 
Menighdder med delö indspdte og deks 
hvide Præster. 

Texas-Doktor mytdct. 
Atsdmore, J. T» 8. Febr. Dr. T. 

J. Fisher, en fremksasgende Lage i Re- 
agan, et bleven myr"det, formodentlig 
af Rsverr. Dr. Fi.sher. som blev 45 

Aar, chde twligere i S-tepshens«ville, 
Tex-; men ved Æsgteskab med en rig 
Jndianerkvitm var han kommen i Be- 
srddelfe af verdifulde Jorsder i Nect- 
,-den af Reagan. 
F. Patient, der kosm for at spge hans 

Mocle fandt ham tsød —- studt gen- 
::!em Hat-ever Familiens øvrige Med- 
lemmer var alle borte fra Hjemmet. 

Dræber fin KammeraL 
Bristol, Tenn» 8. Febr. Polikibetjent 
Grat Wall skød i Dag sin Kammerat 
Politibetjent C«hi.ldrefs her i Byen. 
Stubdet var øjeblikkelig drehendh 

Aarsagen var en alminkelig Trcettc. 
Malt er flygket. 

Hanrdt forKulbatonern-I. 
Omaha, Nebraska, — Dr. M. J. 
Gaban her i Bycn erklærer, at han 
efter anfiillede Ekspcrimenter« er i 
Stand til at producere tunfxiq Hautb- 
kul, som si enhver Heulen-de tnn stilles- 
ved Siden ei det virkelige Produkt. 
Dei kan produceres og swlges meget 
billigere end Haardel, ja endog bil- 
ligere end Blsdskui. Dr. Gaban hat 
800 Punsd af sit Produkt paa Lager. 
Han er nn i Færd med at producere 
et Stof, sont hat Bløsdkullenes Egen- 
stoben 

Sidste Nyt 
Jngcn Pest i Sau Francisco. 
can F:ancisco, 9. Febr. Alle Las- 

ger er nu enige sm, at der ingen Pest er 

her nu, og at enshsret Fute, om en san- 
-:-an nogensinde hat eksifterct, forlængst 
er forbi. 

Ethvert Ski.b, fom nu a-fgaar fra 
hervcererrde Hasvn, faar en Sau-Webs- 
attest, der iyder Paa, at der end ikke 

hat vceret den fjærnefte Mistanle om 

Pest her de sidsfte 60 Dage. Heri er 

den bokale Sundhedskomsmission og 
ialle Bytns Lceger enige. 

Dr« Vincent P. Bucilesy hat udftcedt 
Ffølgende Erk;lcering: ,,J Lobet af de 

fast-sie 60 Dage er der absolut intet 

f Pest opdaget i Btyen, og 
idette Tidsrum har Suntrlheidskow 
missiknem as hvilksen jeg er Medlem, 
ikke i fjerneste Munde voeret i Berøring 
med kenne SsygTIm Scsxn Følge her- 
af gives der ethrert Stib herfm ren! 

Parirer i f a Henieer de Det er med 
ftor Glæde, jeg afgiver denn: Ernte- 
ring, idset jeg altsaa samtidig denen- 
tcrer alle Rygter, der maatu tafe i 

modsat Retning. 

O v e r f ø r t. Beatrice, Nebr- Mr. 
V. Finkm st bcebe i leue Springs, 
bleo i Morgeö cverkørt af en Fragt- 
now i Burlington Gier-dem ved 

Wymorr. Hans anftke Ben blsev staa- 
ret as mellem Knie-et og Linkelen, og 
højre Arm ca Ben blcv brcekkeL Den 
haardt mcdkagrxe Mond blev bragt til 
Dr. Jacis Kontor, hvcr ket vi-ste sig 
nødvendigt at amputext te brækkede 
L::r..ner. Det er ikle at andres over, 
at Staklen Ekke Lunte udkjsolde alt rette, 
og i Lob-et af to Timer "D;-Je han. 
Fragivognen blev ,,fwitched«, og Ulyk- 

»ten skete red, at Mr. KUP, der pas- 
Isercde tvcrts crer Bauen, ikke saa sig 
!for. 

—- 
i 

D ø d s f a l d. London, 9. Febr. 
Sir Charies Gan-an Duffv, ten Ub- 

l·igere irle Leder, betendt Vl:«:nsiabs- 
mand cg Førften1i«nis!ek, dxke i Dsag i 

»Nizza· Han var spde i Jreiundi 
Aaret 1816- —— Etfm Lyall, den be- 
kendte Novelleforfatteriirde, bebe i Tag 
i EaOst Vom-ne af Pneumonisa efiet «et 

Anfabd af Jnfluenzo. « 

H Et Bakn dtæbt. Des Msoineö, 
;Ja., 9. Febt. En Telefoncfterretning 
fta Washington melkeh at Fragttog 
Nr. 95 mod Vest paa Iden ssydvefilige 
Gren af »Rock Island« i M-·bdags lsb 

las Sipcwet ved Buffalo. En Vogn, som 

star -ladet med vJcetn, løb i fuld Furt 
»mvd Stationsbygningen, som knustes 
Hukdstænibigi Acht L. H. Croft med 

FFamilie boede paa første Sal over 

IStationem ogs,.«desværre, blev hans 
,5-aarige Dotter drckbi. Mk. o·g- MED. 
Cwit er haurdt sannst-e, og san«dsy:i- 
ligvis vil Iden sidste ille overstaa det. 

Ltkrer eller Læreriude spat-L 
Emaus Music-den Rncine W s. starr en 

ttvende sanft Leu-r eller Lærerindr. Lyku- 

geminsxn vvtaaes holst den 1 Markt most 
den 1. uli d. A. Anspaekne for vor ver- 
daadftole man kunne undervife Mag-ist til 
»Ist-L grade-« oq bede- imde des-es Aas-g- 
ning inakeft muliat til nahmen-jede- 

Psa Emaus Meniqhvvs slplemaos seine- 
C. D. Jenseit- 

1180 Mounv Ave» Norm-, Wis- 


