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En lille Fortcelling om et 

liløverblad 
tAf Th— L u n d.) 

Tet er om de tre Brødre Koppenberg 
i Sincerjylland, jeg vil fortælle lidt. 
De er bleven taldt et Kløverblad. De 
var alle tro imod den danste Konge 
og deres Fædreland, men hver paa 
ftn Mande. 

Jvtob Koppenberg viede sit hele Liv 
til Soldatertjenesten. Mange tender 
not noget til hans Historie. Han 
var Vagtmester og vovede sig i mange 

.Fekgtninger nied Tysterne i begge de 

Reige, vi har haft med dem. Han var 

en Ræmpe as den eetteSlags og git for 
det nieste igennem med Seit. En Dag 
fangede han en as dem, han selv havde 
vplekrt i Slesvig· Denne sit en alt-or- 
lig Jrettesættelse, sordi han var gaaet 
med Oprprernr. De sleste celdre af vo- 

re Landsmann som er indvandret 
hertil, ved not Bested orn Krigens Ub- 
fald. Jeg dehsver da itte at strive me-. 
re oni den Sag. Blvt en Bemerkt- 
ning. Vi ved sra den gamle Pagts 
Historie, at Herren bruger det ene 

Folt til at tugte det andet med. Nu 

stulde Slesvigholstenerne sørst tugtes. 
Men derved lom det danste Folt noget 
op i Her-mod, scerlig os i Sonderint- 
land. tin Del as Prcesterne, som den 

Gang var der, tog virtsom Del i Ger- 

ninqen at ophøje det danste Foli. Dei 
faldt i ch Jord. Drengene blev san 
rnodine, at de gil og pralede as, at een 

Daniler altid tunde tane 4 a 5 Tvslere, 
det blev en Dei as de samme Drenges 
Lod at arm i Krigen mod Tnsterne i 

WILL lwilten bleo den sorgeligste 
Kriq for Druman men iscrr for os 

Sonderjnlland. Havde vi derimod 
givet Nud Æren on i Ydmnghed gis 
net linm vort Hiertes Tat for den Seit, 
dan non cis-, da var vi maasle bleven 

ioeslnnnet for denne sorgelige Krig. 
Ssa den anden Broder, Hans Dis-—- 

derit Fimweriborg, sorn boede i stoben- 
hoved. Hirn gjorde vist meget sor det 
danste Folt i Sonderinlland. Han 
muntre ofte singte over Gransen for 
Tyfterne, og han havde as den Grund 

bygcspet sia et Hjem lige paa Nordsiden 
cis Wonnen-am 

Jeg maa endnu tilbage at bereite 
et tille Trcet as Jakob Kloppenberg. 
Da strigcn var sinttet, havde han al- 

tigevel sit Hjem i Flensborg. tfn Dag, 
da jeg var i Flensborg, tommer en 

Officer ridendc ned ad Gasen. Jeg 
set pag lsam og opdager da, at det vir- 

telig er en danst Ofsicer i. Mu.idering 
og med danst Kotarde Jeg blev gan- 
ste fontndret og standsede sor at se ef- 
ter hnm, rg jeg ser da, at Folt aabner 

Vincuerne sor at hilse pas hinn. Jeg 
spurqte da, shvor jeg handlede: tan Ty- 
sterne her sordrage hamk De soarede: 
in, de tnste Officerer indbyder ham til 

dereg Beistalx 
Den tredie Bruder Johannes Klop- 

penberg i Harreth Hygum Sogn, tan 
det passe paa, hvad Herren siger om 

Marie i Bethanie: »Hun har udvalgt 
den gode Del, som itte stal tageö sta 
«hende.« Han tog ogsaa en Gerning 
op dlandt Dansterne i SIndetjylland, 
qg den bettvd i at veilede, formane og 
advare det danste Fett, efter sorn han 
»fprstod, detes Forhold var over for 
Herren. Han var meget elstet iblandt 
Guds Born. Der dar itte mange as 
dem ixSsnderjylland den-Gang. Der 
var den Gang et tlart Stel; thi det 

var i Sliitningen af den rationalisti- 
sie Tib. En Del as dern besluttede at 

holde et Mode i Nærheden af Legt-m- 
tloster sor at oprette en Missions- 
forening i Senderjyllsand 

Disie Mand, ialt 26, besluttede da 

i Mode den 14. Aug. 1843 i Bsn og 

sTro til Herren at oprette en saadan 
Forening og dermed at tjene vor elste- 
de sinnge, overbevist om, at det ogsaa 
var Guds Villie. Ved den her omtalte 

Lejligshed var ingen til Stede fra Chri- 
stinnkfeldt 

Diese leere Guds Mcend befluttede 
at ftøtte Missionen paa de danftidests 
indifle Zer, og da denne Mission al- 
lerede var optagen af Brødremenigi 
beden, laa det jo nækmest for den nye 
Fokening at vælge sine Embedsmcend i 

Christiansfeldt Dse besiuttede at nd- 

give en maanedlig Missionstidende og 
valgte den fra fertige Tider saa be- 
kendte og elstede Guds Mand N. J. 
Holm, født i S. Farnup ved Ribe 
1778 af fattige Forældtr. Han er 

Fokfattek af den af Guds Folt saa 
elftede Salme »Hvor salig et den lille 
Flot« 

Der besiuttedes oglaa, at de vilde 
holde detes Aaksmsde i Forbindelfe 
med Missionsfest Ved disse Leng- 
sheder tom der fleke troende Priester 
sont Taleke til ftor Gliede og Velsig- 
nelse for mange, ogfaa for mig. 

En af Johan Kloppenbergs Dotte, 
som var gift, boede i dort lille Tit-s- 
lund Sogn til ftor Gliede for os. Men 
hun blev Ente i hendes unge Aldek. 
Der blev derfor Anledning for hende 
til at optnge en opofkende Gerning 
navnlig hos syge og fatt«ige. Hun hav- 
de en Del Midler og beugte af dem i 

forslellige Øjemed Da Præsten havde 
prøvet at faa en bedre Salmeboq 
indsptt i Kirlen i Siedet for »Den 
evangelifttriitelige«, men tunde itke, 
faa lebte shun og uddelte en Del Sal- 
mebøgek, og saa git det godt. En Gang 
lod bin oplægqe et Parti af en lille 

Von iVornesangei cg uddelte til Borg 
nene i Omegnen. Hun er nn ganet 
biern tilliae med alle de trete, soin be- 

mmdte IJligsiongforeningen i Sonder- 
shall-id- 

—. »-«.- —-——— 

Tyskland hat Haft-satt 
Washington Ett. Febr. Den tyfte 

Regering ftillede i Gaar Fording til 
Minister Bolven oni øjeblilkelig Beta: 

ling af de 5,5«)» Lstr., som efter den 

undertegnede Prototol ftal erlcegges 
paa Forliaand Mr. Bolven afslog at 

indoilge i Forlannendet, idet han er- 

tlckrer, at det bied bestem, at digse 
Penge stulde betales i Catncas 30 

Dage fra 155. Febr. at regne- 
Nogen Grund til det tyste Forlan: 

nende vides itte. 

-—-.-Os.--—- 

Fundcn død i»thc BecBuitding« 

Oniatm, Ist. Febr. W. R. Johnfon, 
en Arbejder, som var bestckftiget i C. 
ts· Jan-rings Brotæggertompagni, 
fanoteg i Fokmirsdag sit· St oød i 

» 

Mr. chninqg Kontor, 521 Bee BuiL : 

Ding. Jobnfon fandtes siddende med 

Ferner-te tagt up paa et Bord og med « 

Bein-ne over Morg. Hang Hat sah paa 
Hovede1, oq tmn saa tivagtig ud som 
en Mand, Der taqu siq et Btund. Men 
en hatvtømt Flotte mco Laubanum paa 
Vorder fortatte den spraetige Historie 
om Dod og Dødsmaade. Johnson bo- 
ede 522 North, Ziith Street; men hav- 

« 

de itte været i Hjemmet den sidfie 
Maaned, niedens han eftet Betendtes 
Erttæring i denne Tid stat have dritt- 
ket meqet stættt. Huslige Sorger stat 
være Gut-idem 

« 

—- ...-«·.».-.-.—. 

Haucht-and 
Totedo, Ohio, 23- Febr. Deveaut 
Hotel btev i Aftes tagt i Aste. De ca. 

50 Gastek og Stedets Pettonate btev 
« 

alle reddede med deres Ejendetr. Jl- 
den opdagedes paa tredie Sal, fsr den 
havde grebet syndettigt om fig-; men 

fsr Brandvæfenet tom tit Siede, havde 
den saa godt fat, at det vifte sig umn- 

ligt at behekste den. 
«-———«———- 

Ny danfk Kitte. 

Setsten danste Mænd hotdt forteden 
Mode i Nærheden as Whittier, Ja» 
cg bestuttede at ftifte »Den danste 
evangelist luth. St. Ansgars Menig- 
bed i Crabappte, Jowa«. Tit For- 

Datunarh. 

Vtudstykkc uf ct Brett 
—- 

Svenstrup Stole pr. Aalborg, Z. 

Febr. 03. 

Tat for det tilfendte Etscmplar as 
,,Danskeren«· Det interesseter mig le- 
vende at fe, hvad der bevægek Hier- 
terne hos Eber, og hvi.lte Forhold J 
lever under saavel i aandetig focn i 
stonornist Henseende. Jeg fynes me- 

get godt om et Stytke, som Nitolaj 
Gommesen hat strevet om at bevore 
Modus-trauten og jeg et glad ved at fe 
Ht. Bjetres Navn i Bleibet- 

——————— 

l 

Circa 250 dansie MU længetq mod 
Syd end vi! Polarstjernen maa staa 
lavt hos Eber; Kaklsvvgnen kcm itkez 
oære langt fra at gaa neb, naar den 
staat Iavefi. og Kapella i Kassen, der: 
Igsaa er en af de circumpolckte Stier-J 
net, maa sikkert gaa neb. Solen staats 
hsjt hos Eber, og dersor hat J—ikte; 
oore korte Dage. Men nu synget vis( 
,Velkon1men, Lærkelil«; jeg hat alle 
rede høtt den flaa sine glade Triller. 
Den maa J favne: khi Last-ten hat J 
Eo ikke, og det er Del, des-verre, lidt 
"løjt med Fuglefangen hog Eber. J 
7aar da lade vore Digterfanqere synge 
Jor Ekel-. Her er et lille «Fomak5pip« 
1f ziemlth 

»Hast Sløvheden naskk 
Var frejdiq og kcrk 
Zorn Kildem der riglek i Zkoven! 
Eprina frem som en Væk 
Fra Rosetnesz Hast, 
Et Epejl for Gudg Himmel for- 

oven!« 

KristiükL 
—-—-—-———— -—. 

Udstillingen i St. Loulcx 

Danmart dcltqger litt-. 

Eli Gang sidste Efieraar asholdteg 
«er i Jndusiriforeningen ei Mode, 
ivorpaa Donmarlg mulige Deltagelse 
Verdengudstilliiigen i St.LouiH 1904 

ileo drofiet. Den Komigsær, St. 
Lnuig havde sendt til Standinavien, 
n Evenst-—A1nerilaner, gjorde iile no- 

iet beldint Indier paa Forsnmlingen, 
irrlig iordi Antallei as de almindelige 
Tolemaader, hvorined han ruttede, stod 
onioendt Forhold til de positioe Op- 

nizniiiger, hin san sig i Stand til at 

iioe. Men Stemninnen pna Modei 
mr iiie desto mindre overvejende so r 

Dannmriö Delmnelse i- det planlaxite 
tote Verdengstceone hinsideg Denkt, og 
net bidroq ganste vcesentliq til at stabe 
Tillio til Zagen, at en Krebs as højt 
insete Mcrnd i Landet paatog sig at 
ice-de samtnen som Udvalg til Forde- 
«edelse as de i den givne Anledning 
isdvendiggjorie Forretni·nger. Udval- 
iet bestod nemlig as folgende Herren 
Direktor Harald Bings, Professor V- 
Sissen, Konserensraad Heide, Etat-z- 
ecmd Gliickstadt, Viceadtniral A. de 
Richeliseu, Professor ved Landbohøjsto- 
en Segelcle (der« senere er asgaaet ved 
Boden) samt Etatsraad, Generalba- 
"ul H. N. Andetsm 

Dette Udvalg bar siden tilvejebragi 
—- —- ——..- 

mand dalqtes C. Jensen, Whittier, 
:il Seiretcet Hans Jensem Marion, ogl 
:il Kasseret KnudLassen, Marion. —l Knud Lassen hstte til den lilIe Kredsl 
as trofaste dansie Mænd, som i. 1893; 
iit stimmen om at siifte danst Menig-J 
hed i Cedar Rapids. Allerede sidste 
Sommer var der Tale om at lobe et 

Stolehus i Nasrhseden as Crabapple og 
omdanne dette til kirleligt Brug; men 

desvckrre blev Planen den Gang op- 
aivei. Forhaabentlig vil der snart til- 
bnde sig en bedre Lejlighed, slriver 
»Dannevirie«. 

et betydeligt Materiale ti-! Bedømmklse 
af de Fordele, Danmark Hunde have af 
at vcere repræsentetet i St. Louis, og 
det var desuden traadt i Forbindelse 
med henved 90 af vore betydeligste Fir- 
maer samt Kunsinere, kunstindustrielle 
Foretagender og Reprcesentanter for 

«vorSki«bsfart, der alle havde tilsagt de- 

chs Deltagelse i Udstillingen. Derpaa 
;hen«vendte Udvalget sig til Regeringen 
jmed Andragende om Statt-us Støtte. 

Eftet «hvad vi erfatek, hat de nævnte 
Udstillere imidlertid nu faaet Meddel- 

elf-e om, at der fra Jndenriggminister 
Enevold Sprensen er kommen Afslag 
paa dette Atkdragende, og at Udvalget 
detefter hat oplsst sig, idet det betrag- 
ter sin Virtfomhed fom asfslutteL 

Formodentslig vil under disfe Om- 
fiændighedet tun en forsvindende Del 
of de omtalte danske Firmaek udstille i 
St. Louis 1904. Men i shvett Fald 
er det nu afgjort, at Danmart 
ikie vil «blive officielt re- 

præsentetet, og det tør anses for 
givet, at navnli.g dansiKunst og Kunst- 
industri aldeles ille vil findes paa Ub- 
ftillingsen i St. Louis. 

Dette Udfald er beklageligi. 
Judenrigsminifterens Asslag paa at 

forelcegge det ovennævnte Andragende 
for Riggdagen er imidlektid uigenkal- 
deligt. Der er da intet andet at gøre 
end at bøje fig for den haarde Nødvens 
dighed 

Smaanyt 
Atter Overfald paa en 

Hi v i n d e. Natten mellem forrige 
Mandaq og Tirg'dag er Der i Hvilghøj 
bog en enlig celdre Rvinde for-net Jndi 
brno af en Mannsperfon, som tom ind 
i hendes Sooeoærelse eftcr at vcere tro- 
bet ino iqennem et Vindue 

Fionen saa sit Snit til at lobe ub i 
Det blotte Linned, inen blev inohentet 
nf Mandsversonem og her stod nu en 

fortoiolet Kamp. 
Han flog hende omtuld i. den opblød2 

te Jord og greb hende oni Halsen, 
saa at hun nresten blev bevidstlos. 
Men omsider lyitedes det hende dog at 
komme fka ham og komme hen til nack- 

mefte Raben frngtelig forslaaei og for- 
tmdfeL Man hnaber, det man lut- 
teg at paagribe Forbrliberen, da Nonen 
ifolge »Vends. Folkebl.« kan give et ret 

godt Signalement of Entn, on rer i den 
bløde Jcord finoeg oel beoarede Ufttyk 
af iman Fodiøi 

En Storbedrnger. En Ung- 
te Funba der var etableret som Agent 
i Licewcnstie hat ifølzie »ans Tib.« 
for nnlin qiort fia ufnnlig, efter at ha- 
ve udøvet en Ræite siøtre Bedkaqerier 
saaoel mob engelsie som daner Fir- 
maer. 

Agenten, der hedoer Jorgensen, oq 
er Sen as en Leerer fydøst for Odenfe, 
var en dyqtig Fotretningsmand og fik 
verfor mange Forbindelser, der nu alle 
maa bløde for den Tillid, de har vift 
dank Saaledes hat hon bedraqet Ho 
Gerner Rasinusfen af Odense for ca. 

s,000 Kr» idei han hat undladt at 
betale de Haveaxisikleh som denne send- 
te hom. Gtoösetek Sausenburg, for 
hvetn han var Agent i Smar, faar vg- 
faa et Tab, og bei famme gcelder nok 

flere Firmaer i Kobenshovm Men værft 
er det nok gaaet ud over en Atti-tm i 
Newcastle, med hvis Dotter Jørqenfen 
var forlovet. Arkitekten aobnede ham 
en Kassekredit paa 1,900 Pund (34, 
200 Kr.), men disse Wen-ge hcevedel 
Fyten straks og stak af med iillige med 

en Dei ffere betroede Benge. Juli ital 
hans Vedragerier lobe op til ca. 100, 
000 Kr. 

Nu er Politiet paa Fcerde i Dan- 

»mark on i England, book Artiteften 
War fendt en Opdaaer efter bemi. Men 
fandspnliqvis er Fyren gaaei om Bord 
i et Skid. fom stævner mod en fjeern 
Verdensdseb 

Stor Brand i Bibt).«For- 
leden Affen ved Sckstiden udbrød der 
en størce Jldløs i Landsbyen Viby 
ved Acrhus. Viby Trcestofabriks 
Gaard cg Fabrikens Lader samt etHus 
brcendte ned. Sprøjter retvikeredes fr,z 
Aathus. Jslden er opstaaet ved, at 

Gnifter fra Fabtitsskorstenene hat an- 

tcenrt et Straatag paa en af Gaakdens 

Bygniisget 
Branden indfkrwnkcdcs til Fabri- 

kens Gaard og Hufei; dette sidste til- 
hvrte Gaardejet Spreu Loft i Viby. J 
Ganrden boede 4 Familiet og i Hufet 
et gammelt Ægtepar· Selve Tiresia- 
fabiiken, der ligcsvm den brændte 
Gaard ejeises af et Aktiefelskab, for- 
blev ubekørt af Jlden. Alle de Brand- 
kidte havde assurereL 

Rangens Solvkammeti 
Iagt findt fig- Beboerne aij- 
en«Iommen Badftuestrcede Nr. 10 hsrte 
forleden Formiddag ved II Tiden et 
Sind falde fra EjendommensLoft Da 
de kom derop, fandt de en 62»-aatig 
Rand, Søren Thomsen, der boede i 

Hufet, liggende paa Loftsgulvet med et 

Studsaar i højre Tinding. Der blev 
straks sendt Vud efter Familien-s Has- 
Lcege, ProfessorSalomonsen, der imid- 
Zertid tun kunde konstatiere at Døden 
par indttaadt· Den afdøde var ansat 
Tom Natkevagt i dct longelige Solv- 
kainmer paa Christianstra Slot. 
han hadte i leengere Tid lidt af en til- 

1aaende Melankoli, der nu var slaaet 
id i den fikse Ide, at der Var Misuns 
Here, der arbeidede paa at faa ham ud 

if hansI-- I tillina Ter var ina: n Tvivl 
m at Thomsen har handlet i Einw- 

orvirring. 
— 

A f d o d V e t e r a n. Pensioneret 
saadebngger i Marinen Hans Peter 
dalvorsem som hat tjent 4 Konger og 
Ieltaget i begge de slesvigske Krige, er 

Ie-), 85 Aar gammel, under et 

Schole bog sin Sen, Læge Halvorsen 
Barte-hing 

Rulosbedøvnina JRosen- 
«raneaade Nr. 4, 1. S» Aarhus, fand- 
eS forleden Forini.ddag Kl. 11z en ca. 

Zimarig Snpige K. Nielsen og hendes 
l-—5—-aarige Dotter liggende bevidstlø- 
e paa Gulden Værelfet var fyldt af 
;is.11ilte; en tiltaldt Lceae lod dem køre 
Iaa Hospitalet Ved 2:ti.deit befandt 
Barnet sia gnnfte del, inedens Mode- 
ren fxemdeles var bevidftlø5, oa man 

mater for hendes Li.v. 

Rnust i et Møllevcerk. — 

liylig er der i Hjedsbcek, Vest for 
Ztøvri11g, stct en frngtelig Ulykle, idet 

Uiellersdend Andreas Frederiksen af 
Blasie bled fuldftænoig knust i Møls 
evcrrtzi. Jnaen ved ined Sitterhed, 
wordan det er aaaet til. Han var alr- 

e i- Møllen, og da en Møllegæst kom, 
andt denne ham med den ene Arm 
ndviklet i Bcerket og det ene Ben 
Jskætlet to Siedet Bkystet og Rog- 
rien var fuldstaendig knust. Døden 
naa vcere indtrasadt øjebliktelig. 

Rigsdagssamilinaens 
E ce n g d e. Eiter Forlydende bar 

Kegeringen under Haanden ladetRigs- 
dagens lebende Mcend vide, at den om 

nuligt vilde flutte Rigsdagen senest1 
:-en 7. April, hvokfot den opfordrede 
Udvalgene til at fretnstynde deres Ar- 
beide. 

Det formodes da at vcere Regerin- 
gens Hensigt at opløfe Folkethinget oa 
idskrive nye Valg til Slutning asf Mai 
kller Begyndelfen af Juni, hvvraf vil 
folge Nødvendigheden af en Jndkal- 
celse til ekstraordinær Samling. 

Prins Christian og·Prin- 
lesse Alexandrine sendte til 
Stiftsprovst Sørensens Baare i Aar- 
bus en blomsterptydet Palmedekora- 
tion med Dannebrogssbaand og Guld- 
indstription. 

U dl EIN-D et- 
Marcoui. 

London, 23i Febr. Marconi hat i 
denne Uge Været Gæst hog Hennitet 
.Heaton, Parlementsmedlem. Han be- 

klagede i høj Grab til flere fremragende 
Statsmcend, hvoriblandt Præmiermi- 
nistet Balfour, at den britiste Regering 
hat modtaget hans Opfindelfe med 
saa megen Kølighed. 

Generaldirektøken for Posivæfenoi, 
Austin Chamberiaim mener ikke, at 
Marconis System er tilsttætkelig nd- 
viklet til ast gøre Tjenesie fom kommu- 
cielt Kommunikationsmiddei. ,,Naat 
dette sier«, udtalte lhan som Svar paa 
Marconis Beklagelse, ,,tviv1er jeg ikke 
om, at dets Fordele straks vil blive fik- 
rede Osssentligsheden sher i Landet. Jeg 
staat for Øjeblikket i Underhandling 
med Marconi-Selstabet om Sagen«- 

Pcwcn befpifkr de fattige. 
Rom, 22. Febr. Det var i Dag en 

stor Feftdag for Roms Faktige, idet 
Paven i Anledning af sit Femogtyve- 
Jarg-Jubilæum bespiste 1000 Fattige 
i en Pragtfuld udsmytket og rigt op- 
Dcekket Sol i Vatikanet. Schweizetgar- 
Den gjorde Ovvartning i glimrende U- 
ni.former, og dens Mufitkorps under- 
holdt under Maaltidet Forfamlingen 
kned fin Musik. Hverken Vinen eller 
Des-fetten manglede. Bordet sluttedes 
rneb et begejstret: »Lcenge leve Pave 
Leo.« 

Von Hollebcn i Uuaade. 
Berlin, 25T3. Febr· Gesandt Holle- 

ben hat sog-i Ensomhedesi, siden han 
kom iilbage fra Washington Kor- 
respondenten til » he NewYorkWorld« 
dar spurgt efter ham baade paa hans 
Hotel og i Udenrigsminisieriet uden ai 
iunne faa at Vide, hoor han opholdet 
fig. Man figer, at Gesandten var y- 
eserft nebslaaet, da han kom her. Kei- 
"eren hat endnn ikke — saa vidt dei kan 
ies af Bladene —- officielt modtaget 
s)am. Der taleg i offenilige Kredse 
mi Holleben fom en nedbrudt Mand, 
m da intet Blad oover at udtale sig til 
Bunfi for hom, er der Sandsynligshed 
Tor, at han oil komme til at benleve 
Reiten af sit Liv som en mistcenkt 
Mand, sinnt der officielt aldeles in- 
et er freknfat imod ham. 

Balka.il)alvøen. Den graesie 
Regering bar Bevig for, at lldsendin- 
1er fm Butgarien prooer at hverve 
Macedoniere, sum bor i Gartenland 
Der bar værei gjori store Auster-en- 
xelser for ai faa fat i dine Udfendin- 
Ier; men alle Spor af dem er for- 
runde-i- 

Oversoønimelse Floden 
Tinte i Stotland overfoønnnede forle- 
den sine Bredder oq satte heie Fa- 
briksdisiriitet i Rutberglen under 

Band, hvor der er et Dusin store Fa- 
driter. Vandet fiod 10 Fod over Ho- 
Jedvejen Flere Lands-over Syd for 
Ylasgow blev ogsaa oversvømmet, og 
nilevide Landstrælninger saties under 
Band. Fra andre Siedet i Skoiland 
neldes der ogsaa om Ulykker og Tra- 

äkforhindringet Broer er ftyriet sam- 
men, og Huse vceliede over Ende. Den 
samlede Stabe er meget stor. 

V o 1 d g i f t. Den lange Strid mel- 
lem Brasilien og Bolivia angaaende 
Jurisoiktionen over Acre Territoriet, 
sial nu faa fin endelige Afgvrelfe of 
oen internationale Voldgiftsdomstol i 
Hang. Jndtil denne Afgørelse fere- 
ligger, ftal Territoriet fan under 
Brasiliens Kontrol. 

Laster eller Lærerinde Wes. 
istnmug Menialied, Rai-ine, Wis» spqkk m 

troende bansf Laster est-r Laster-inde- Las-ek- 
gemiimen opmges bi- st den I. Marks. imefl 
dssn 1 »Juki d. Vl. Auf-gerne for vor Ema- 
dngsikole maa kunne nnderviie i CIIKIM m 
»Im grade« oa bedes feude dereö Auf-q- 
nmq ssmreit micligi til nndeuegnebe·"' 

« 

Pan Entqus Meriqlnsds Stolen-ans Besse- 
« 

C. b. Jenseit, 
1131s9jeounvAve» Rad-m Wis. 


