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Gaar Bulgarien med 

alligevelp 
London, 14. Sept. Rygter band-c 

sen Wien og mange andre Zteder 
ftrvmmer ind nngaaende Vulkan- 
situationen, og slønt Det er uniuligt 
at lonftaiere de ofte modstribende, 
men oliis sensationelle Efterretnim 
ger, saa er Tier bog et, man tan filen- 
ne, rg tet er, at der meget snart vil 
komme en voldsom Akt-reife 
Sophiasskcrrespondenten til »Dann 

Telegrapb« fendte i Løtdags en lang 
Tepeche, lkvori der tages varmt til 
Orde irr Vulgariens taalmodige og 
nceiten urimelig hensyngfulve Lole- 
liiei tncd Poeten, og hvoti Mag-« 
lerne Dadles bittert, forvi de med Li- 
gegylriglxed lan se paa, at en Del of 
Kristall-eben bogfiavelig udfletteg af 
Jokden lige for del-es Øjnr. 

»Bnlk1·aricn«, siget Telegrammei, 
«l)ar litvift en eneftaaende Modera- 
tion. Teig sioite indtrcengende For- 
langenre til Manier-te gaar ub paa. 
at digfe flulbe tvinge Tyrterne til at 
unkekttntte Oprørerne efter lovmæss 

sig Krigsxnetcde, saa at slvinder og 
Born tnnde bestieg for Slænbsel on 
Nedslagniitg. Men endogsaa bett-: 
hat det »ttiftne« Europa ncegtet, csg 
Fykst Ferdinanns Regering werten- 
’des better, flønt den fuldi vel er 

sizq bevidit, hvilte Farer den gaat i 
Mode, nnvnliq fta Magternes Side, 
at Den ilke lckngere tan tilsibescette 
sin hellige Pligt, at gøre alt for at 

forebngne den leistne Befollningg 
Nedflagtiiing.« 

»J Leb-et of el Par Dage vil Tast- 
ningerne være tastede, og Vulaarien 
vil gote fin Wink En ofsiciel Med- 
delelfe betont vil blive tilfiillet Mag- 
terne ud im nærvætende Syngpuntt, 
ng samtidigt vil alle Fokholdgregler 
til Attioitet blive tagne. Hvis Mag- 
terne da ikte uopholdelig intervenerek 
til Fordel for den lristne Befoltning, 
staat Biilgnrien los. Dette er Lan- 
Vets fidfte Ord. Dei moralsle An-l 
fvar vil fnlde paa det kristne Europens 
felv om det blivek Vulgarien, der 
tommer til at boete de materielle Fol- 
ger.« 

Stor Tagnlykke. 
St. Paul, Minn» 14. Sept. Ei 

østgaaenbe Passagertog paa ,,The 
Great Northern« blev i Gast find- 
ftcendig odelagt en Mil vestfor Das- 
sel, Minn. Mange Mennefter blev 

saatede, men saavidt vides ingen ab- 

solut dødeligt, undtagen en utendt 

Monds-person, der havde stjaalet sig 
til at tøre paa en af Passagervogne- 
neH Puffer. 

Det hele Ton bestaaende of Post- 
vogn, Spifesalon, Bagage- og Nycte- 
vogn, to Dagvogne og to »Sleeping 
Curs« væltede. Dagvognene rullede 
helt omtking og trillede ned ad en 

Jotdvold med en lodret Højde of 25 

Fed. J Ulyktessjebliltet lsb Toget 
med en Fort af 45 Mil i Timen, og 
det maa anfeö for scekdeles marte- 
ligt, at itte alle Passagetetne mistede 
Livet. Ulytten menes fotanlediget 
ved, at Hinlene paa den Vogn. der 
benyttedes til Spiselalon, lle af 
Spotet. g« 

Blandi Navnene paa de mange 
ivæstede og saakede synes der ingen 
Standinaver at verte. 

Dr. Edwaed North disp. 

Utica, N. Y» 14. Sept. De. Ed- 
tvard North, den i vide Kredle be- 
kendte vg i omireni 60 Aar tlasstsie 
Lætee t Græst ved hamtlton College, 
der i 1901 tesignerede paa Grund af 
Alderdom, er i Gaak afgaaet bebt 
sten i Hatf-Way-up,C1iuto-i. Pro-? 
feste North var fsdi t Berlin, Conn» ? 

S. Matts 1820. J Aaret 1841 gra- 
duerede han fta Hamilton og var» 

« jeden stavlg ein-tm tu den-se Anstatt« 

Foredrqg i Daumark om 

Amerika. 

Tet vil silkert glcede Paslor Ha- 
rald Jenfens mange Venner her i Ame- 
rika at erfare, at han i en nask Fremlid 
begynber en megel omfaltenve Rund- 
rejse i Danmarl, hvor han agter 1 

Missionshuse og Foredrnggforenim 
get at holde Foredrag over ,,Det mo- 

derne Ankcrika'«. Foredragene vil 
lomme til at omfatte be Politile so- 
ciale, literwre, moralsle og teligiøse 
Forholv i de forenede Stater med 

særligt Hensyn til del harrst-ameri- 
kanfte Udvillingsmomemä 

Notabelt Ægtefkab. 

Pastor P. Kiølhede i Newell, Ja.,J 
fom hnr opholdt sig i Danmarl i del 
sidfle Par Mut-neben hat ifølgel 
»Dannebtog« den 24· August ind- 
gcmel Ægteflab med Festen Caroline 
Brandt, en Dotter af Jnspeltør 
Brandt ved den frie Maleriudstil- 
ling i Ksbenhavn Bielsen foregit i 
Jmmannelslirlen i Kobenhavm J 
Folge samme Blad vilde de nygifle 
afrejfe til Amerika Onsdag den 26. 
August- 

Præstcindfættclsc. 

Pastvt A. V Anderson af Vridge- 
port, Conn» blev forrige Sendaq ind- 
fat sont Præft for Trinitatig dunst- 
cv. luth. LIJieninbed i New Vorl. Kir- 
len lignet paa Hiernet nf Lexington 
Ave. ng JE. Gute· Progrannnet for 

.Højtideligl)edcn var Jndledninggtale 
iaf Post-or R. Andersen, Broollnn, 
iJnkstttelsz og Tale oed Paitvr R. 

»Niclsen, Hartford, Conn» Tiltmsdels 
jsespræviten as Post-or A. V. Ander- 

sen og Slntninnistale as Paftor F. F. 
Christensm Werth Ambon. 

Dunste Oldsagcr til Amerika. 

Distrittglæge All Drener i Ring- 
lted, der ejer en of de største private 
Zeinlinger af Oldsager i Danniarl, 
hat fvrnylig ifølge »Venft. Fbl.« haft 
Beim af en Repræsentant for Na- 
tionalmnsceet i Washington, Prof. 
Maccurduy, der ønslede at erhverve 
Iamlingen til sit Musæum. Og da 
det dansle Nationaltnufeeum ille me: 

ner at lunne affe den Sum, Sam- 
lingen vil koste, vil den vel not von- 
dre over Atlanterhavet, striver »Poli- 
tilen.'· 

Ekftra Kansas-mode 

Oyfter Bay, N. Y» 13. Sept. Der 
siges fra god Milde, at det Elstrai 
mode af Kongrossem soin vil blive 
sammenlaldt for at bringe Culm- 
Traltaten i Kraft, er betammet til 
9. November. Prcesidenten maa faci- 
ledes have opgivet den Plan, soin 
han for nogle Uger siden sagdeg at 
hande, nemlig at lalde Kongkesfen 
farnmeni Begnndelfen as Oktober- 
Om saa er, hat det utvivlsomt verei, 
fordi det republitanste Partis Ledere 
ilke er forderedte til et saa tidligt 
Mede. Dei siges, at flere items-gen- 
de Medlemsner nf Hasel desuden pro- 
tefterede mod et faa tidligt Mode, 
fordi de vilde blive tagne bott fra 
deres Belgere midt under Volkstum- 
pen, noget de naturligvis ille fandt 
snsteligt 

For-neigt fynes Partiets Ledere, 
hvis Rygterne er rtglige, ille at have 
gjotl fynderligt stsrre Ftetnslridt med 
de vigtigere Sager nu. Der sigeö 
saaledes at vceee alvvrlige Menings- 

’forsielligheder mellern Senatets og 
:husetö Ledere angewende, hvorvidt 
Jdet overhpvedet et tilraadeligt at En- 

idre Myntlovgivntngen og, om san er, 
hvordan Ændringerne bsr vere. Der 
er itle naaet Enighed om nogen gen- 
nemgribende Ændring, og der er hel- 
ler ille Udsigt til nogen, siges der. 

Grev Leo Tolstoi. 
Ruslandg store Digter fyldte den 

11. September 75 Aar. Skønt han 
i Lobet nf det sidste Poe Aar itke 
mindre end tre Gange har oæret Hos- 
farlig syg og sidfte Winter led af en 

aloorlig Indisposition, er det dog alle, 
der nnlig hat set hain paci hansGods, 
pnafaldende, san rast hnn fee ud. 

J denne Sommer hat Tolstoi ar- 

bejdet sfiiitigt paa sin nye Roman 

1,,Hadji Murad", der stildrek Begiven- 
Jhederne under Napoleon den Føtftes 
Renering. Og for nylig hat han 
deguden fuldført et ngay, ,,Kristen- 
dommens Jndflydelse«, der steil nd- 
tomme med det forfte og ventes at» 
ville oæike adskillig OpsigL Greoens» 
fortrolige Venner og hans Slægki ninge fixier, at hans aandelige Kreisf- 
ter er lige san frifie som i hans bedfte 
Atbsejdsaan 

Etsplosion paa DeweyeSlagstili 

Norfolt, Va., st. Sept. To Mænd 
bleo i Aftes drwbte ved en Etgplosion 
paa de forenede Staters Krigsskib 
,,Olympin«. De drcebte er Korpcrnl 
Werte-Z ni Marineiorpset og en Ma- 
iros, hoig Legeine Var faa ilde til- 
redt, at det iite kunde identificereg. 
»Olyn1pia« liggek i Tørdoi for at 
reparere en Linde, det fit under 

Flaadeinnnøvrene. 
Øjenoidner fortæller, at nogle 

Mænd af Skibets Bescrtning tog en 

Tonne Korn-Altol)ol, indekwldende 
56 Gnlloner, fra et af Oplagshufene 
pan Vcerftet og forte den hen til Dok: 
ten i Viærheden of ,,th)mpia«. Den 
bleo fenere opdaget af ,,3t)ipieeper« 
Dein, sont tod den bringe ombord i 

«Olninpia.« Yerkes og en Matrog 
git hen til Altohoitønden, oq en af 
dem fteog en Trendftit. En Etsploi 
fion paafnlgte ejebiiktelig, og begqu 
indhylledes i Flammen De ointom, 
for det var muliat at gøre noget for 
at irelfe dem. 

Stibet kom ogsaa firalg i Brand, 
og det tog en bei Dei ihærdigt Ar- 

bejde at faa Jlden flntket. Under 
den Forstnrtelfe, sorn opftod, nndgik 
de UJkatroser, soin var inedsiyldige i 

Begivenheden, de Mænd, som var 

sendt nd for at arrestere dem. 
En Bereining gnar ud Paa, at det 

var en GasolinsBeholdet paa det øvre 
Dæt, sont etsploderede, idet en Mund 

ufoesigtig tastede en brcendende Ci- 
gat op i den. 

Norfolt, Va» M. Sept. Som fett- 
oplyft er Smuglingen af Altohol ins 
direkte ansvarlig for Ulntten omboro 
Pan Krydseren ,,Olym-pia«. Den 
Tonde Altohot, sont var fmnglet, 
fandtes under en af Stibets Bande 
fotvaret i Vætftet i Ncerheden af 
Skibet. Denne Altohol blev bragt 
ombotd for at tommes fammen med 
Slibets Altoholbeholdning. Heran- 
der antændtes Dampen paa en Maa- 
de, som endnu ikte er opilaket, og af- 
stedtotn Etsplosionen. 

Makinetorporal Yerkes dode, sotn 
meddelt, stecks. Lcerling Seifett 
ventes itte at leoe Ratten over. Tredie 
Klasses »Meine of Arms«, Cartet, 
og Leerling Shavey vil komme sig. 

Mes. Rigoli Grmmet ikke bät-. 

Dei standinaoisie Blut-, hvorefier 
»Dansteken« forleden optog Medde- 
lelfen oni Mes. Grunnets Ded, mel- 
der nu i sit næfte Nummer, at Ef- 
terketningen betot paa en Fejitagelfe, 
og at baade Mr. og Mes. Grunnet 
lever i bedste Velgaaende. Bladet til- 
iøjet: »Vi havde Meddelelsen fra ikte 
mindre end tre, som vi antog, fuidt 
paalidelige Kilder, hvoefor v«i ikte tog 
i Betænkning at publiceee den. Det 
er vort Haut-, at her det gamle Ord 
maa gaa i Opfyldelse, fom siger, at 
den levet lange, iom lyves dod.« 

Minnehqha Co. Bank i Spring 
Valley, S. D., plyndret. 

Sioux Falls, S D» 12. Sept· — 

Minnehaha Csounty Bank i Valley 
Springs, 18 Mil øst for SiouxFall5, 
blev tidlig i Lørdags Morges plyn- 
dret for 800 a 1,0()0 Dollars. Niobe- 

!riet var et af de frwkkeste, man hat 
’hørt om paa bis-se Kanter af Nord- 
vesten. Folk paastaar, at de hørte ni 

(5:tsplofioner, medens Røverne var i 
Fcerd med at sprcenge Pengeskabet i 
Bauten. 

Blandt dem, som vcekkedes af 
Støjen, var F. L. Skillman; men RI- 
Verne havde stillet Mænd paa Vogt 
rundt om i Byen, og- disse tvang ham 
til at gacc inb i en Fragtvogn, hvor 
han holdtes fangen. 

L. S. Heiland, en af Bankens 
Funktioncerer, blev ogsfaa vækket og 
begab sig af Sted til Banken. Han 

-blev imidlertid opdaget af en ,,Pictet« 
og beordret væk. Dr. Bliss’ og Clark 
Hetlanbs Liv blev ogsaa truet af 
,,Picketg«, som dtev dem tilbage, da 
de forsøgte at ncrrme sig Bauten. 

lsfterat have undetføgt Bauten og 
taget meb fig, hvad de fandt af Penge 
og Penges Vcerd, begav Røvemc sig 
ud af Byen paa en ,,Hand Car«, som 
senere blev fundet mellem Sioux 
Falls og Valley Springs. Man an-! 
tagt-U at mindst ni Mund deitog is 
Romer 

En lang og forgeevcd Reise. l 

tin nlrrende THE-and fm Seierglev 
pag Murg-, her iidlinere hax onlioliit 
fiii nonle Ylnr i«".«liiieriln, reist-e aller 
i fsrrine Llcanned til Vlnieritm Hure 
blev imidlertio itle sirrliq nlesiixit 
nie-Sinnen Man finde, im n nur sw- 
CamnieL havoe innen Minili en for 
san Verme, en et lmn i Dei ljele Inn-er 
ille opfnldte De Feieplintclfeix man 

stiller, for nt mnntie lieirwde Ame 
riln· Ist nulche lmin ilte, ni Inn 
pnnswcy ni lian Var gnminel Ameri 
Inner; b n hleu seiiot relur nied førsie 
SMA. 

Düdsfald. 

Frøken Kirifiine Frederilseih sein 
for en Mannen-J Tid siDen tun-i frei 
die-besinnen til Vlnieritm bl. a. for at 
des-ne fin Bruder, He J Frederik 
sen i Little Falls N j!)., er iføl ne 
Medoelelse fra nenne til »Nordlnfe:« 
nfgaael ved Døben Freien Firifli 
ne Freoeriksen, soin var Zøfler til 
Den bete-note Professor N. C. Frebe 
ritsen, var en usædvanliq bvgliq on 

energifl Fivinde on en Verdengkendt 
Fortwinper for zwindefngen Him 
var diietinltriee as ,,.ln"-in«oen en Sinn- 
fundel«, Ftvindesonens danfle Organ. 

»Von cgnc«. 
Dunste Mejeriinrrnd indiaqer som" 

belendt en ledende Stillinn i Ame- 
rilas YJlejerivoIsen Veb det sibfte 
Uge afholbte Minnefota »Slate»air« 
fil detie en nn Bekreeftelfe, ibet Inde- 
haveren af Mejeriel i Tyler, Minn» 
Hr. P. Andersen, opnaaede med 962 
Points den Hirt-er at blive Nr. 5 af 
230 Udftillere. Tyler Mejeri er et 

af Be mesl danste Mejerier i Stolen 
Minnefota, idet baade Eferen og nee- 

sten alle Leverandørerne er hauste 

Feglem iljlje 
at skrive til Danish Luth. Publ. 
Hause efter eders Bis-get- sor Af- 
tenlæsningew Et stott ill. Kata- 
log, hvori De kan got-e Udvalg, 
sendes frit til enhver paa For- 
langende Vælg saa 

se clen rette se 
Zog og skriv til Danish Luth. 
Pol-license Blair Nebr. ester den- 

Udlandet. 
vsvvvvvvvvvvssvvvvvvvvvvv 

Ulykkelig Kitkcfætd i Finlqnd. 

Det var en stæbnesvanger Feirkess 

fortd, der forleden fandt Zted over 

Seen Pyhäjiirvi i Finland, idet den 

tostede 18 Mennesker Livet. 

Som scedvanlig om Søndagen 
havde Dampbaaden ,,Aino« alle 

Ztirteacesterne fra Uguniexni ombord. 

Passaaererne, blnndt hvilte der sakr- 
lig befandt sig nieaen Ungdom, fyldte 
faavel Banden som cn a«f denne hag- 
seret Pram til sidste Plad5. Efter 
Forlydende flal Dampbaaden have 

imedføkt et større Antal Passagerer, 
end den var berettiget til. Paa 
Prammen var 200 Personen der 

havde taget Plnds dels nede i den, 
delS paa Soltaget. Trcesngslen var 

saa stor, at man tun med Vansle- 
lighed tunde bevæge sta. 

Færaen gik først over Seien til 

Annillänniemi, paa hvilken Tut 
man var tvungen til at pagsere tte 

Online. Kl. to laade Baaden ltd, 
ca et Kvarter over to ncermede man 

sig Holgnen Høysaari. Paa dette 

Tidgpnntt hadde trods alle Advarsi 
ler oza Forbud en Mcengde Falk 
irængt sin op paa Pramtnens Sol- 
taa, hder der fra først af tun havde 
Været en halv Sneg Stytter. Til- 
strømninnen fornarsaaedeg ded, at en 

TUZandEpersan beanndte at spille Har- 
monila. Samtidig raabte en Per- 
son Paa Baaden: ,,Styr iltc paa Hol- 
men!« Endstønt inan befandt fig 
henved et Tusind Fod fra Stranden 
og laa paa ni Favns Dybde, vendte 
Jtnrmanden allineveL og hetnted be- 

ahndte Ultitten Da Prammens 
Ztnrmand nemlia daarlig tunde se 
for Pagsaaererne on saaledeg ikte til- 

strwllelig hurtig fnlgte Dainpbaadens 
Bevænelser, bled Resultatet, at tnens 

,,Llino« cendrede Kurs, fortsatte 
Pramxnen sin- 

Følaen heraf var lthyagelig. Init- 
ket af Passagererne paa Taaet i For- 
ening med den heftige Vending intel- 
kedc Tagftøtterne, tommetnkte Jeru- 
itcenaer, og Tagetsstyrtede samtnen, 
hdoroed den enc Halvdel faldt ned i 
Banden af Pranimen, mens den an- 

den blev liqgende paa Rcelinaen, dog 
lidt udenfor, saaledeg at den gled ned 
i Seen, niedtagende henved fyrretyve 
Personen Saavel paa Dampbaaden 
som paa Prammen opstod nu en 

strætlelig Forvirring, og det tog ad- 

stillia Tin, føt noget Redninasarbejde 
lunde begnnde Dampbaaden stovpede 
strats, on en Baad bleo fat ud. Den- 
ne Foranstaltninsg var dog alt for 
ringe, linefom den .Hjcelp, der tnnde 
ych elf forbirejsende Kirkegæster, 
hvis Baade allerede i Forvejen var 

overfyldte. Entelte af de forulykkede 
frelfte sig ved Svømning, og et lille 
Varu, hvis Moder umkom, blev red- 
det, idet det flød ovenpaa. De dritt- 
nende kæmpede heftigt med hveran- 
dre. En behandig Svømmek droges 
ned i Dybet af to unge Piger, der 
llamtede fig til ham. Hvad Til- 
standen i Prammen angaar, var den 
itte meget bedre. Taget dannede en 

overordentlig tung Vyrde, under 

hvilten Passageteene hvilede, og det 
var mæitkeligt, at itte mere end ti 
tom til Stade. 

Lehnsmanden ankam Klotken 5 til 
Ulhlkesstedet, men havde megen Mod- 
stand at overvinde, før han tunde 
faa den fotnødne nglp organiseret. 
Stedets Befollning ncerer nemlig en 

overtroift Frygt for at røre Ved Lig, 
og lun gennetn Trusler lod den sig 
bevaege hertil. Sendag Aften maatte 
man paa Grund af Mist-te holde op 
efter at have fundet tre Lig. De fleste 
af Ligene fandtes i opret Stilling. 
To Kvinder, Søstre, holdt hinanden 
omfavnet. 

Alt i alt vil denne Kittefærd leve 

længe i Erindringen hos dem, der 
befarer Pyhäjärvi. 

En flagfærdig Præft. 
For faa Dage siden døde i Paris 

Abbe Tbibandin ved St. Sulpice- 
lMitleid Han Var enKæmpe i Pras- 
fteijole, en Skand, hvis vceldige Le- 
aemgstyrke var iige saa bekendt fom 
bang Godmodighed og hans Aand- 
righed og Slagfardighed Et Mnlder 
af Anekdoter dulter nu ved hans Død 
op om ham. 

steifer Napoleon kunde ikte lide 
ham for hans djcerve Frisvrogs 
Skyld, og fordi han vidfte, at han 
Var Republikaner. Han vilde af- 
sledige bam, men Abbeden, der fit 
Nys bekom, nieldte sig til Audiens 
bog Fleiseren Da han tdin ind til 
Napoleon, dendte denne ham Ryggen. 

Aa, Sire, hvdr jeg er lytkelig, 
segde Abbe Thibaudin, nu da jeg ser, 
at Deres Majestret ikte lcengere be- 
tragter Inig sorn en Fjende. 

Hvad mener De med det? spurgte 
Napoleon forbavset oa vendte sig om. 

Jo, svarsede Abbeden, man har end- 
nu aldtig hørt. at Deres Majeftæt 
bar vendt nagen Fjende Ryggen. 

Fiejseren lo og takte ham Haanden, 
og Abbeden blev ikke afskedigei. 

Under Parisertommnnen var der 
formelig Jaat paa Præfterne i Pa- 
ris. Thibaudin dar en af de faa, der 
ikte lagde Prcestekjolen Han blev 
Ved nied at bevasge sig omkring i Pa- 
riI i fin Prasstedraai. 

En Aften blev han siandset af en 

Flot Konnnunarder, der omringede 
ham oa skrea: Pan Lygtepælen med 
ham! —- Gud bevares, hceng J mig 
blot op pna Lnatepælen, men tror J 
eaentlia, at Belysninaen bliver bedre 
for det? 

Aa, det er jo Far Thibandin, sagde 
man leende, og faa fik han Ldv at gaa. 

Endnu paa sine sidste Dage vavede 
han sia omtrina i Paris skumlestc 
Zins-steten naar han bavde en fng 
eller døende at besage. En Nat blev 
han standset i en snæver uhyaqelig 
Gnde i GrenelleiKoarieret af to Ban- 
ditier. 

Saa, Priest, nu stal du lcefe din 
sidste Messe, faade de. 

Naa, fial jeg det! Ja, saa er det 
Skam bedst, vi faar Regelse til, spa- 
rede han og trat to Revolvere op 
af Sideloimnerne. Hat J Lyst til 
at lugteP De to Banditier brød sig 
itke oin at lugte den Slags Røgelse. 
De stak om ad en Sidegade. 

Död foran Alteret. 

J Odessa i Russland stulde en ung 
Pige af velanfet og velhavende Fa- 
milie nylig have Bryllup Ined en Offi- 
cer. 

Folget var aniocnmet til Kirken og 
havde taget Plad5, og Brud og Brud- 
gom var traadt frem for Prcesten. 
Da skete der det, at Brudens Seiten 
der havde Vceret forelslet i den unge 
Officer, pludselig sprang fretn og be- 
gyndte at eeresicende Bruden paa det 
græsseligfir. J sin vilde Stinsyge 
raabte hun op am, at Søsteren havde 
staaet i Forhold til baade den og den 
og i et Nu havde hele Fslget omringet 
Hovedperfonerne i det uhyggelige Op- 
trin. Da paa en Gang sank Bruden 
om paa Kitkegulvei. Brudgommen 
løfiede hende op. Hun var ded. 

Sindsbevcegelsen havde dreebt heu- 
de. Dei er en Selvfø-lge, at Begiven- 
heden hat vakt Opsigt langt ud over 
Byens Gransen 

Jordens Kulrigdom. 
J en enkelt Egn af Kina findes der 

lulfsøkende Lag af en umaadelig Rig- 
dom. Man hat beregnet, at de inde- 
holder over 600,000 Millioner Tons, 
en Mangde, der vil tunne flaa til for 
2,0()0 Aar, selv med vor Tids uhyre 
Kulfotbrug. Der synes saaledes itte 
at være nogen Fate for Kulmangel ef- 
ter nogle hundrede Aars Forli-b, faci- 
ledes fom det ofte bliver paastaaet. 


