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Meget ængstelige i St. 

Petersborg. 
Tcn rusfiskc Ftaade hu 
f;!r!adt1’icsrt21rthur,og 

intetvidereerhørtombem 

Jtnt Rygte Im Port 
Akthurk Fald. 

London, 12. Aug. —- Der gaar at- 

te: Jiymer mu, at Port Arthur er 

ja1:cn, knen der et rimeligvis itte 

Mrre sjsaranti for Rygtets Sandhed 
end kidkiam Dei betragtes dog som 
unmkägn at Festningen lan holde 
Stand nieget længerex men videre 

Eftertetninger foreligger itte, htm- 
ien om Fæftningen eller om Port Ar- 

thuts Estarde, uden hvad der et meldt. 

fta Eckesom at Krydferne Afkold og’ 
Rossi er ankommen til KianchauY 
Harn. ( 

Jfølgc Telegrammet fta Korre- 
spondenten i Chefoo forføgte Japa- 
nerne at fprænge den missier Tor- 

pedcdaadjagek Rieöhitelni. og dens 

socjnjrza maatte tebbe Lioet ved 

Svmnning Summe Fiokrespondent 
stack. at General Støssel perfonlig 
konsmanrierede Troppetne i Staget 
for Befibdelsen af TataBjcergeL 
Korrespondenten tilføjet: 

»Na-zieme mangler Vlmnumition 
og Garnisonen er udmattet af unp- 

hprtig Kamp. Dierfom Japane11:e 
ver-Ilion at angribe med friske Trop- 
per, kan det værftc ffe.« 

Lisensjaaende er M sidfte Telegrcnk 
fm Kriggsluepladsem Der er uhyre 
Smndina baave angaaende Poxt 
Attbur og dens Eskarde og liaesaa 
angxaende Stillingen omkring Lmo 

Bang. 
J Gaar fette Omasha »World- 

her-Illi« Oveksttiftem ,,Wshjle the 
nguefe delay —- The Ruisians get 
atvs1y«. Man havde i fleue Tag-: 
denkst, at Kuropattin med sin Haer 
ftuwe bltve fauler-es- omtinget, at De 

mactte blive wungien til enten at 

flaa fm iaennem eller iapitnlere. Micn 

Jaranecne git itte paa, og nu siges 
det, at det er lyttedes Autopattin at 
trætke de fleste If sine Tropper bott. 

Er stort i et ChicagoAad visit-, 
harrt-ker Stillingen Var. Genera: 
Ituroti laa i Nord-H set Liao Yang 
med 12«-,m-0 Maul-, Gen. Nodzu x 

THE-I used JEAN-O Mund og Ger« 
Oh liD :"l Soweit med andre oniist 
Mand, da Ver laa saa den kugsifie 
Geneul Kutcpattin med 100,000 
jin-se ist-klein« omgiven Paa de tre Si- 
b:r. Lea svnes det, han hat aticr 

vaägt at fingte i Tit-e, og det forstaas 
fo iet, at der beiyøves ille saa stoxe 
Foklwteoelser for at flygtc som for at 

Markt-e 
Flaaden ved Port Arthur har for- 

-!adt Havnen i Onsdags, og det tages 
sont Tegn paa, at Port Arthurs Fald 
er ncet for haandem Hvad der er 

Vleven as Flaadem ved man im, uden 
den er fokfulgt af Team man wetten 
at de kamper i anben Sp. 

Der siges, at der er Forstckrtning 
for Kuropatkin paa Bej fra Vladivos 
stot. 

--—--- 

1 

Pkemier Wdecck-Rousfeau VII-. 

Paris, 10. Aus. -—- Forhenværende 
Prpmierminifter i Frantrig, Waldect- 
Rouöfeau døde i Eftermidda«a. Han 
dort-e vcrret daarlig fiven i Man 
Sau underkasteve ban sig en Opera- 
tion for et Leveronde, men han blev 

gradvis daarligerr. Kort for .sin 
Tod livede hakt op, og man haabede,! ist han siulde komme sig. Derfor 
kom bans Dspd saa megkt mere over- 

rastende for hans Venner og for det! 
franste Fett. ! 

Han var fskdt i Nanteö 1846 Som 
ktemtagende Politik-er og trofast Re- 

;·-ublilan-:r fulgte han tun i sin Fa- 
derg Fodspon Han var Sagførec, 
indiil han i 1879 valgteg til Medlem 
of Texiiitekettammeret 2 Aar senere 
valgte Gambetta ham til Jndkemini- 
sieh og ligesaa i 1888 blev han valgt 
til Jndreminister i Jules Fekrys Mi- 
nisterium. J 1885, da dette Minis- 
fterium faldt, trat hcm sig ud af Po- 
lititten, men holdt bog sin Plads i 
Deputerettammeret. 
Fm den Tid indtil 1898 vandt han 

Bewmmelfe over hele Frantrig som 
Sagfører. Den 22. Juni 1898 blev 
han anmodet om at trcede i Spidsen 
for et eget Ministerium Hans Mini- 
ster-zum varede til i Juni 1902, lern- 

gete end noget andet Ministerium 
siden Republitlen dannedes. han hat 

itle vceret strett stdm 

Singtctstriken 
innre der striveg spaltelange Attil- 
lcr om, men Enden paa det hele vilde 

Wiss-m at den fortfættsm Fredgsfcsrsvg 
Hmigjnkkeäz cg beer Sider er fremdii 
Hes lige stivnakker—3, og da« vi mangler 
PURIST-, foretrwtker vi at figc dette i 

Wisse faa Ord. 

Jernbanculykkcn i Colorado. 

Te nccrmere llnEerføgelser bar ist-: 
btagt meget nvt for Tagen. De Um- 

tomnes Tal gar-es en Tags Tid ef- 
ter Ulykten til kmkring MO; men se- 
nere hat det vift skg at vcere out- 

tring 120, som vi jørft gav biet efter 
,..Omal)a Daily New-Z. 

Man menek, at Togperfonalet var 

kriminell fk1)ldTEge, idet de, nagt-It 
Vandet stvd set Par Fod over Sporet, 
alligevel kørte Dem uken at undersøge. 
,,Porter«en i Soverngnen tilstrives 
Æten for, at bans Vogn og de to 

sbagved den «b!ev vaa Spur-It. 
Der er fundet Lig mange Mile 

fra Ulykfesfiedet, endkg i Arkansas 
River, men flere menes at være be- 

gravede i Koegfandet og vil aldrig 
sind-es. 

En vis, gammcl Professor 
«·: Medic-in forbarsktie en Tag sine 
Tilhørere Ded, efter et l··.1ngtrukient 
Fcredrag over Vasrdien as viissfe Mc- 

tsktamentey linefrem at fortcelle dem, 
at disse samme Meditanmentek in- 
tst vilde ls·elbrcde. »Ah de Lan gøre,·' 
tixføjede linn." et mnligvig at hicelve 
Naturen i Denk Bestrcebelfer pna at 

genoptettse Linsevcegtsen.« Dette FÅer 
riet Princip, der kånnet til Grund for 
Tr. Petrr«s Kukiicx Ten hjcelper 
Naturen i at uddrioe af Systemet de 

udbrnqte Stoffen som i andet Falb 
sorbliver der og tilstopper Legemets 
Fianaler oq fauler-es fotqifter Blo- 
deL Teile er Minuteliqlfæden i det 

mærkvcrrdiqe Held, hvormed detje 
Midoel er bleven inqu on som bar 
niort Det san nndet i vcrt Folksz 
Ofen-» Tr. Peierks Kuriko hn ikkc 
erboldeg paa Avoteker. men kun gens 
nem Lokal-Unent» eller direkte frci 
Fabrikanten, Dr. Peter Fabrnm 
112s114 Io. Honne Ave» Shimng- 
Illinois. 

Postmcster irettesættcs. 
Ptcefident bar apprcberet en Ind- 

beretninn fra Cioil Service Kommiss- 
Gonem fom anbefalet. at Voskmefter 
McMicbael i Phåladelphia irettesæt- 
tec» fordi ban bar vckret ledet as pg- 
litsisie Vsevæggrunse ved Vhlget af 
Posthnscts Funktioncerer. 

Lægebog. 
En Besfrivefse of de mefj alminde- 

lige Sygdomme og deres Bel)andling. 
Ei Uddrag nf Dr. ThotmannH 
Sundhedsletsiikom 133 Sider, godt 
indbunden, Pris 50 Cents. 

DanishLuth.Publ.Hoxse, Blatt, Reb. 

— 

Tyrker slagter armeniske 
Mænd og skænder 

Kvinderne. 
l 

Z Ut Telegtam fra London af O. ds. 

Einen-eh at en »Dritt) News« Zion-i- 

xspon-:---3nt i et Telegmn af 6. Auguxr 
« Tiger: 

Den U. Juli viste der sig en Baa- 
de af armenkiste Revolutionister i 

Jchrheden af Otttchkilissa. De wr- 
tifte Zoloaler og Kurderne faubt 

’deri en Undfkyldning, saa de cum-es 
og øvelagde Lands-syerne Entwi- 
ligfa, Fkoomlouboujah Gongan, Fia- 

rabazar vg Savio, massaktererie 
Mænrene og sfænfede Kvinderne. 

To ftcre armenistr Banden sotn 
nmrcherede til Sasfum for at hjælpe 
Jnsurgentlederen Antrantik, angreb 
Garnifouen ved Mostnzory og 
Goutcbagh den 25. Juli for at tage 
Hex-nn. Vcd Dagqu kastedes der 
Bomber ind i disfe Pladfer, og man- 

qe dræbtes, og der beayndte en al: 

vorlsig Kamp. Flertallet af Sold-a- 
terne Drcebtes, og Garnisonen lignevc 
en Kirkegaard. En Bande forcereksc 
sin Vej gennem den turdifke Stamme 
efter Vltjcss til. Llntallet as drasbte 
chdater bei-b fiq til fleke thuter- 
der. 

: Den tyrkisfc Situation i Kabi- 
nettct. 

Den lo. is. oplog Minister Har- 
esn hel Tel af liabineizmodets de 
mer at freml ægqe den tyrtsifle Situa- 
siqng sidiie Die-i Han fortlarede 
Grunden. Der havde bevæqet heim til 
at bekicere, at vokt Lands eukopæisle 
Eftarde maatle blive sendt lil Smyw 
na, den belvemmefie Havn i Neuhe- 
tiin af Konstantinopel. Minister-en 

iaiifer del ilke for klogt, at Aarfagen 
"til Denne Handling for Tit-en hell 
»Es-Wergqu for Offentligheden. Der 

Her beglmdt franile Forbanklingscr 
wen Porien lxsaaledes kal lder man 

Fliege-kinqu i Tyrliet), cg i bei Til- 
;f-.1slde, de stulDe fejle, kommer Mini- 
iiter Leishmcm maaile til at forlade 
« 

sin Post nzi gaa ombord paa del ame-: 
rilsanflsc Flagftib Da saalledess siabes 

len alvorlig Situation. i i 

Aarslierctningcn for 19()4. 
! 

E 
PtDcn for. D.1!1ste es. Luth. 

Mitte i Amerika-. 

Tcn for. Unsre stitkcsz ·.-'I.-.rs.bcre:- 

ninn foreisnncr fceroin i T. L. P- 
.v)c:1fe, Pri-; J« Heut-zi. 

Tcikinkienolcer oigtige «·.1.Ics:ddelcl 
fer om Zainfundets Birksmnlpeoet og 
tholeveminger fm Zamfundetsz 
Tilliosksnmm, Den for. Kiste-:- Pra- 
sterg og LIJLicsfioncererg Abtes-ihn for 
ffelline knapp-oder fra Ziomitecr i den 
for. Melc, Aorgmødets stenuneberet- 
tigeve Medlenmier, Optagelfer af 
Prasser i Zamfunvet, Aarginodetk 
Dagsmpport og oeks vigtigfxc Deswe- 
ninqer, Fortegnelser over den for. 
Kirkes (fknl1edsntænb, Kontitcer oz 
Veftnrelser, Adresser til Den for. 
Kirkes Udvalgs Medlemmer i Dan- 
matk, de oroinetede Præsters Vitaer 
og meget andet af Interesse for dem, 
fom hat oen dansse luth. Kirke i Ame- 
rika fern 

Dei er af stok Vigtighed for dort 
Samfunds Foli at have Aarsbereb 
ningen for at folge med i det title- 
lige Arbejde indenfor den for. Kiefe. 
Der maa endnu vcere mange af vort 
Samfunds Fon, fom ikke hat faaet 
Aarsberetningem da v«i endnu hat en 
Del Mbagr. Bogen er paa 128 Si- 
der med en indklæbet Statistik over 

Menighedeknes Stortelfe, døbte, be- 
gravede, konsitmerede og kegteviede, 
esndagssioler og Stasmfundsbidrag. 
Den kostet kun 10 Cents . Omslag, 
skont den efter sin Stsrrelse butoe 

Fnsion i Nebraska. 

J LnLdagg holdt band-e det demo-- 

tratiste on det populiftifle Parti de- 
recs Statztonnemioner i Lincoln, 

Izllstn Resultatei blev Worum-solid- 
lnen af en ,,F:1sion Ticlet« cller Balg- 
c liste. 

l J Povulifrernes Konvention var 

skser ftærl Opposition imod at g«ia 
Flammen mer« Demokraterne i Der-IS 

istaiiknnlxm Men alligevel sejrede 
L Jnfion meb 410 Etensmer imod Jst 

;T«:t Var fkrrlig Populisrernes Prakti- 
»dentlundidcit Thomas Watsom der 
lsatte iinod Fnsion. Han priste begge 

re andre Præsidenttanrsidater, og da 

sasrlig Roolevelt, hoem han beleg- 
nede som hojsindet, inodig, ckrlig, som 
nrener at gsre Ret og hat Mod til 
at handle efter sin Overbevisning. 
nien han«-Z Politik vilde Gan være 

iinod, faa længe hnn leV-ede. 

Parler prisre bam sont en hol 
Type as en amerikansl Borg-er, af 
fivcm ren store Etat tunde vcrre ftolt. 
»den Partiet sit desvcerre Paalæft. 
Te bar revet ned paa det republitan- 
ske Parti i 8 Aar, og nn lonimer de 
frem for Folket og indrømmer, at 
del republikunsle Parti rar ret pas 
:·et, on beder Foltet km at kalte Dct 
Print nd, der holdt pack de rette 

llrinciver, og sindfætte Dem, der havre 
»Halt fat vaa det. 

Zidcn freinboldt ban i North-ed 
Vopnliiternes Politik ng dernnder da 

srrlizr Neqeringseie af Jernbanerne. 
Jndloinstftat og Reneringspenge Lg 
ket nun man i del minbite lade Wat- 
fon, at lian giver Jndtrnk af at være 

en Hmrersniand, der Haar-e bar in 

Omrbevisninn oq tør toenme for den. 
Men, fom sagt, Stemningen for 

Fufion si Staten vandt allineveL vilt 

fasrliq benrundet i Brnans Slcegtff.:b 
mer- Popnlifkerne. 

Ncminationen af »prefidential 
electorsj« Var scrrflilt 

Et lort Uddrag If Sen-ges Plat- 
form vil itte være af Vejen: 

,,ls’«i fordnmmer den repnblitanikc 
Ztetsadministration for den-J Tjenfk 
ritliqhed Orerfor Jernlmner og andre 

Korporationen for dens Joselbed i 
rffemlizie 11:giiter, den-:- Ligegnldizr 
Tred sue-:- Hensyn til offentlige Insti- 
tutionch Leoelfe os( dens Vdersts 
Ettingeagt for offentline Interesse-sc 
Te: er Teinotrzternexzs Anklage, os. 
folgende er deres .5Jo1«edlofie: 

,,Vi iooer en oniiorgkfnld og sto- 
noniisl leminiitration at Etatens 
Forretning trieb Det for Lie, at Fell-ei 
man faa de bedfte Refultnter for des 
.«-1inds: music-re llclw ei Penxxe.« 

,,Vi antlaqer dit republitanltx 
Parti i Staren for tret-S Etstravas 
gance og for Dets betnbelige Formgele 
af de offentlige Udgifter, siden del 
tom til Meint-en, og hcnviser til del 
Falt11:n, at den repnblitanskc Admi- 
niftration bar for-get Stattebnrder- 
ne, lwiltet folgende Tal vtser: 

Sidste FusionsLegislatur bevilgw 
de: 82,5335,8«48, og den sidfte repub- 
lilanfke N.704,280. Sidfte Fusion 
Vldminiftration formindsiede Gæslden 
8667,093 t fire Aar, medens Gluts- 
aælden i tre Aar under republikansl 
Styx-e er bleoen forøget me-d 8535,- 
729.« 

Det er Populisternes Kritik, og de 
lovcr intel, men de fordrer bl. a.: 

,,. at Den nasste Legtslatur sial 

vedtage en Lon, som esseltuelt flal til- 
sitre alle Personer, Associationer og 
Florporationer lige Rettigheder med 

»Hensyn til Fragt og Elevatorplads 
paa alle Baner t Staten.« 

være 25 Cents verd. Ved at ind- 
sende 10 Escnts i Frei-market sent-es 
Aarsbmtnlngen vortofrit 

Aarsberetntnger af, alle tidligere 
Aatsmsder lælges til den samme 

Preis Alle otte indbuwdne Prtg 
181.80 nette- 
l 

g Den danske Afdeling pcccrl 
Verdensudstillingen. 

Lin den Dattste Afdeling Paa Ber- 
denszudstillingen strives der til »Tag- 

··.«iladet« i siebenhavn bl. 

Lin Ting flog strats til L JD for c-: 

en stattte større meartfomlxd dtn 

rdr Deltagelse i Verdengndstillingem 
.end vi ellerg tunde haabe eller for- 
.l-I.n«ae i Forhold til deng Størrelse 
.—- der var, at vi var færdige. Da 

zlldstillingens Prasident, Mr. Fran- 
Eci-:-, flog tned Hammer-en i Dirigent- 
Epnlten og fort1)ndte Udstillingens 
ivlcbtsiina for den hele Bewert, harte 
!dett dansle Afdeling tlil de faa, der 

I midi i det almindelige Kaos havde alt 

»-i Orden til de mindste Detailler. Ja, 
tet tan uden Overdrivelse siges, at 

jvi i den Henseende totn ind sont en 

finut Nr. J. 
« Tette fortrceffselige Resultlat ftyl- 

der vi først og fremmest vor Kont- 
Hmicsscry Or. Wlilliam Anm, Tat for. 
..f)an er danst født, men lJar tilbragt 

Den fjørste Del af sit Liv ude i den 
store Verden, har rejft meget og 
narsnlig aldrig fviqtet oed nagen stor 
lldstillinn. Vor lille Nations Del- 
taqelie i dette ftoVe »wenle fair« 
tnnde derfrsr itte Være tagt i kundi- 
aere Hand-er end li haus. 

; 

Zwminer man ind i Uditillingens 
Jndnstripalads lVaried Jndustriesi 
findet man den danile Afdeling liae 
r.-d Eiden af den mite. Lq di beiw- 
oede sanitnrnd inlet Etilt for vor; 
ilri vi bar i dort teil. danste Por- 
-:ella«".en Verdengartsitel sont se: 

tendt as alle og oderalt Vætker dei: 
inest leoende sBegejftrina Tet førfte, 
der nieder os, sirats efter vor Jud- 
txcrden. er dort veltettdte blaarnalede 
Z;«isei:el,. hois noble Stil allerede 
l«.:r stasset det Jndferelse i tnange af 
rie fineste ane her i St. Louis, litte- 
fritn Bereits fornemste Klub har an- 

ilassel det. 

Pan de firtantece -3øjler, sank 
onnriser Ilfdeliimen paa vor Udsxil- 
:ina, er oxiitillet itore Rasen for ctt 

Tier Tel de lorerede nied for os san 
«-.-1te.:dte;.«-otiver sont Kanaleni 

Landstaber D. f. o. —— alt ndferte as 
exnninstre sent Professor Til. Krole 
".-l1«rl Lacher Lilit. Th. Fischer m. 

fl. ikdelt Beundrinq vætter endoi 
dstis 75srt. J. Flirtzs Mbiakte» Ein-. 
Tlssoznfens Elefant, Bonnesengs okt; 
Enkrelnarrtg Jst-ferne o«a Fee-ten 

.—t.-:-·ritkde:-,1 Hart-, talistae danne, 

l 
l 

l 
l 

l 
l 

Optik tmdelige Heirenlatte der sit-l 
tert alle ril Hirt-e beroore for free-tax 

Firxnnet P. Jpsens Ente bar nd- 
stillet en Serie Terratotiavnrer il 
mal tGlafnr foritden de tendte poln- 
pei..nt«!e Vater da strikten Af Fir- 
ma es liebste Etntter tan vi Wesen- 
tere vere Lcesere for saa gode Be- 
tendte som: »Den døendse Fresgter«, 
»Silen med Bacchusbarnet«, Dis- 
toististeren« o. m. fl. Smutte Repro- 
dnltiouer sindee sefler folgende daner 
siitnftvikrberr Axel Lisetten »Tons- 
len«, Stepltan Sindin,a: »To Men- 
nefter«, Ellen Loche-r: ,,Havsfruens 
Fund«, Lautitz Jensem »Hunde paa 
Spovet" og andre Dyrentsotiver og 

lB.onwesens fosrftelligk KUindesiittel- 
"ter. Axel Jenfens malte Glasurva- 
rer er for Tiden meget moderne og 

findet ridende Afscettting. 
« 

Videre totnmer vi til Fajancefa- 
britten »Aluminia«s nye aparie 
iSteL udføri efter Tegning af Stett- 

lMøller. Her findes Tekrukker, Sta- 
:ger, Platten Ure og meget andet, alt 
li klen ejendommelige Retnings, sont 
»har en Del tilfcelles med vor gamle 
»Amagerstil. Da Pviseme er meget ! rimelige, er Salget af disfe Genitam 
de scerdseles betydeligt. 

I Det er glcedeligt at tunne konsta- 
tere, at Kählers keramifte Fabrikater 
befindet sig i ftadig Fremgang. Der 
er en egeu velgsrende Ro over beii 

meer af, hocid denne Fabrik udstil- 
ler. cheefrisen, udsprt i Mosaih 
er aldclseg glimrende og LZil fiktert 
Eli-e besiilt adstillige Gange, tnden 
lidstillingen stillten 

ngaa Fadriten ,,Terralit« hat 
en scerdeles smut Udftilling. 

sFra Hofjuveler LIJdicbelfen find-er vi 
en udfegt stollektion af Eølvvarer og 
et ilddalg af Porcellænsvaser med 
U.c:d-- elier Solvornamenten 

Un tro Ropi af »Rosendorghor- 
net« og ,,(.8juldl)ornene« er udført af 
Judeler Heer Denne udstiller des- 
Uden utallige smutke Smaagenstande 
som Lommetnive, Vlyiantholdierse, 
Broscher, Steer o. s. v. alle med Jn- 
skription og Datering2 altsaa for- 
trceffeligt egnede til Svuvenirs fra 
Udstillingen Jntet Unber, at de al- 
lerede nceften alle er macriede med et 
,,3old«, enkelte endda med hele 3—4 
Visitkort Paaheftede, hvilket tndelsigt 
diser, at de gør stor Lykte hos de pack 
rette Omraade meget krcesne Ameri- 
innere. 

Hos Fru Verdier findet Vt et kom- 
plet Scet Anmger-Brudesmykker fra 
det M. Aarhundrede, en Samling 
Haarsmytker, hvoraf nogle saa langt 
tilbage fka sdm 1841, Perlebroderier 
rig Vifter fra 1461, Frederit den Sy- 
vendes Znugtosbatgdaash en præg- 
tig Samling gamle Haandarbejder, 
lkosorimellem flere Ztykker Hebt-besp- 
ning, der kan fortcelle Amertikanerne, 
lwad danske Sidindser fonnaaede at 
prirftere, lænxie før Amerika anede 
noget Din, at der etsistserede noget, 
fom kaldtesjs en Einmal Fru Ver- 
diergs Enmling er del sine 23,0(I0 
Tollars værd oq vækker al den Be- 
undcing, den fortjener. 

Endoidexse møder Firmaet Zerse- 
rin öc- Andreas Jensen med en flot 
Udstilling af Trasmosaikarbejden En 
elegant Lampe i Bindesbølls Stil, 
udført i mørlt, "Poleret Mahogni. er 

tilstrsættelig til for Ud’lcendinge at 
vife, bviäten høj 11dvitling, di hiern- 
me er naaet til i denne Brauch-e uf 
hinnftsindnstri. 

Bozibinder Jacka Bad-eng elegante 
Last-ermosit og smutke Bogbinding 
ap. Marias- Truelseng fortræffelige 
Presche paa Bogtrytlerarbejde er 

lmrtigere set, og det samme er Til- 
fældet med Hoffotoqraf Peterfcns 
Restte as udmærtede Billeder, paa 
lwilket fidsie Omrasdie Amerikanerne 
felv staat saa let, at dct er en stor 
Fiomssliment m konstatere, at Fir- 
niaet er fnldt nd up to date. 

Zurmeister »L- Wain udstIEller Pro- 
cer paa sanft Ziibsbvgninginunft. 
Interessen samer sig ganste natur- 
ligt nm Planetne til den rnssiste 
Kejseryacbt ,,Ztandar:-«, samt Fo- 
tografierne af Slibets ovetdaadigt 
udftyrede Jndre. At den rusfiffe Re- 
gering betroede det dansie Firma at 

bngge det Skib, der ftulde hufe selve 
Czaren er Anbefaling not. 

Af Bsagatcller kan vi nævne, at N. 
P. Samuelfen, Nørre Sundby, nd- 
itillek en ny Slags Proptrcekkek, foin 
finde-Z ned i Proppen uden at strue 
den. Han ønster Patentet folgt og 
faar det forhaabentbig ogsaa. 

Og fluttelig kommer vi til »Bei 
forenede Dam-pstib3selslal)«, som med 
fm Model af »Hellig Olav« vifet cn 

Probe vaa Selskabets ny Baade- 
fanit til Frihavnsselskabet, der nis- 
der med den bl. a. fra Pariserudstil- 
lingen kendte tomplette Mosdel af Ko- 
benhavns .Frihavn. sEfter at have 
fet, hvad der ellers sindes af Model- 
arbejder paa Udsttllingen i Mgnende 
Retning, tot vi sige, at absolut intet 
kan ftilles ved Süden af denne. 

—- Og saa fluttet vi, som vt be- 
gyndte, medat udtale vor Glcde 
over, atDanmakk Jan here stelt of 
den Udstsllinw vt med san s ringt-- 
Mtdler hat formaaetxat Mist- M 
kauern-» Läg-W 


