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Skmkkctigt Uvejk i Tan 
lingbyerne St. Paul 

og Minneapoli5. 
i 

16 Mennes«ker omtommeizj 
ogTaletaijendomami 

stack-J til 83,000,«()0. 

Den risnskeernanuels 
seist-: imk iidt Stude. T 

i 
Der fixicss til cis fta Ajiinneapolisu 
»Denne By og Si. Paul hjemføgss 

ies Lords-a Aften den 20 Aug. KH 
8· 20 of en sdelassagenoe Tornado.( 
Staren er nberennelig. Al Seunfærdsj 
sel pr. Epotoosgn er afbrudt, ligele 
desj« Br.:,-cr1 af Telefon. Blandt del 
many-e Bngninger, der bar lidt Sta s 
de, er paian vor Hirte, som mistsde 
sit Tuns-I 

For ex zu Lederer Dagblarene no- 

førliaekc Esmtninger. 
Et. Ihm-Z Minn. 21 Ana. —- Dødz 

og Odeickazzelse kon: paa en l)nlende« 
Stoknsis Vinner ned gennem Missi-l 
sippicnlin i Aste-J onikrina Fil. iisp 
fta et Punkt i Narbeden af, Zwar« 
Floherne Minnefkta oa Mississippi; 
lebst Tanz-nen, iike ist-nat fra Fort» 
Snellinn. IOZ Person« drei-dies, on 

Sidelcenaelscn as privat og offentlsia 
Ejendom anslaas til M,f)()0,0(«)0. 

Omirina nævnte Eted frintes dei 

rasende Elementer at dele sig med ei 

Brot on at slaa ned over Ivellingbi)- 
erne D; der-s Omgivelier. «ka det 

ansinnen Tab ved Zdelægaelfen reg- 
neg der J 1,000,s)00 paa Si. Paul, 
s LIUOJIICD paa Minneapokis, og 
man nienet, at PMKWW ikke Jil 

dætie Etat-en paa Avling on Farin- 
ejendaixr i Omegnen. Stormen konz 

fka Sn:-oest, og i sin rasende Hnlen 
oprniterse den theer oa odelagde 
Hase vaa sin Vej til St. Paul. Den 
tev to Espand tomplei af Højbtoen 
Tenne Bro er forbunden ined de 

hoje Bann-r i Veft Zi. Paul oa ligs 
get is« Fod over Finden Masser 
af Stank im Broen flnnaedeg niso 

paa »m! THIS fmaa Lejehuse, neden 
under In inufie dem, men innen as 
detes Bei-»Den onikoni, da de vak; 
bleone rxsrssartsomme paa Uvejrei oq 

havde Tau Tilflnqi i Flasldere i Vat- 
kernr. I 

Vlrnkt nieget andet fortælleg dri 
am »Na-DIE Concekt Hall« og Empite’ 
Theatre«, Zorn begge laa paa ,,Bluss«i 
Kante-In Te var tennnelig vel fyldte 
af Tiliiiie!e. Staunen ratnie dein i 

fulo E«:,:Se. De begyndte ai svajei 
og roikez Ia Foksamlingeme blevl 
ftrætflaae:-e, og den vildefse Panin 
vpsiod. Folt kendte over hvetandkei 
for at naa Udgangen. Vegge Eng-( 
ninger bleo odelagte, men dog hsteri 
man tun om to Personer der blevi 
dræbt i Tivoli. 

En anden ststre Bngning, svmi 
ramtes Var Chi. Mil- öix St. P.; 
Vareoplagshus. As dette tiog Stor-« 
men ca. 400 Fods Langde ud af! 
Midten og lod Enderne sma, dog i 

svelagi Tilstand 
Paa Hat-riet Island led de offeni- 

lige Badeanstaliek langt mete, end 
man fprst antag, og næsten alle de 
500 Trau, som udgjorde Øens 
»grove«, blev enten knkiede op med 

Nod, mer-ei as ved Jotden ellek bras- 
ket ivaks over. 

Saa onnales der en ,,dormitvty« 
(en Bygning med Sovevcerelser i) i 
Forbindelse med Good Shephetd 
Institutionen Den blev pdelagt, og 
der var 50 Bist-n i den. De teddedeö 
dog alle nd af Rainerne paa een nar, 
men en Snes Stykker var mete""eller 
mindre haatdt faaeede. 

Flere ,,Bloeis« i Forteiningsbyen 
blev pdelagi. Lystdampere paa Flo- 
den led wegei, men Tabei af Liv blev 
itke saa steti, soni man frygtede for. 

Tornado i Nord St. Louis. 

To Mennester dræbes, 
Inangesaarexi,ije11doins- 

tab ST100,000. 

En Tornado git den 19. ds. hen 
ever Nord St. Lunis ResidengdeL 
Den var lille i meang, men des 
mere voldfom, saa den anrettede stor 
Zdelaeagelsr. Der rapporteres, at io 

Personer blev dræbie, omkoing 50 

saarede, og Ejendomsiabet anslaaå 
til 8100,0(")0. 

Der ais en Regnbyge fhen over St- 
Louis tidligere paa Dagen, men i 

Nord St. Louis var der ingen Reng 
fakdem Skyen var trutken bori, men 

Luften blev ineget hed og trykkende, 
da Beboerne i Nord Zi. Lrnis op- 

daaede en mark Sty, som ncermede 

sia fra Sydoefi. Pludselig og uden 
mindste Foroarfel syntes en Arm at 
sinde ad af Einen ned mod Jorden, 
Da den fvinaede og snoede sig som cn 

iaempemcrssia Kabei. Enden naaedc 

Jorden ved Nittende og Angeirodt 
Gaderne, oa med utrolia Huriighedi 
oa Kraft fejede den Øst paa igennemi 
Angelrodtaade for 10 «blocts«, saa 
drejede den mod Nord og fulgte 
langg Broadwav 3 ,.blocks«, book- 
paa den sprang over B »blocis« til 
Enden af Bremangade og Finden, 
bvor den anrettede ftor Skade langs 
Niverfronten Midt i Floden greb 
den en Foergebaad og ksrte den am- 

lrina uden dog at rende den i South 
Saaoan sprang den omtring da 
giorde ftor Stabe, saa et Sted o,1 
saa et andet. 

Saa hurtig for Tornadoen henl over Nord Si. Louis, at Beboerne 
nceppe begreb, hoad der var stet, og i 
den Stilbed, fom fulqte paa, hertes 
der Stein i alle Reininger, oa sinkt-· 
stagne Mennefter for rundi i Ga- 
derne. Jtte en Telearaf« Teleion- 
eller Elektristiszporvogns Pcrl stod 
tilbaae i densz Bef, og Trceer laa op-; 
hobede i Jungen Tage-i reves ufv 
Hufe, og Vindner tnusies, itore BU- 
ninaer rtxiikeredeo, oa Gaderne var 

overftrøede med Brndstntter af scr- 
sielliae Stank 

Paa Broadivav toan en elektrift 
Sporvoan med 11 Personer i og sinn- 
aedes under R Telegrafftcenger, som 
tnuste VognensTaa, menPasfagerer- 
ne slap underlig fra det, saa iun Mo- 
tormanden blev saaret. Vogne i Ga- 
derne hvirvledes omkrina som Wa- 
aefkaller, oa Kuftene kastedes til Jor- 
den. Manae faadanne, fortælles der, 
flap nnderliqt fra dei med Livei. Det 
itørsie enielte Tab led Niederhons 
Rollina Mill Co. Detg Tab an- 
siaas til 825,000. 

Senat-Dr Haar er meget fyg. 
Den berømte gamlc Senator Hoar 

fta Massachusetts ligger meget syg. 
Der udgaveg folgende Bulletin fra 
Wsorcester, Mass» den 21. ds. Kl. 6 
Aftem 

»Senatoren kyviler godt og hat fett 
sig bedre i Eftetmiddag. Hatt hat 
indtaget lidt mere Næring i Dag end 
i Gauk. Men i det hele taget er bang 
Tilstond væsentlig uforandret.« 

Senator Hoar tilbragte en tolig 
Nat og vaagnede, just som Solen 
sendte sine Straalek ind i Sygevæ- 
relset. 

«Vel,« fagde han til sin Son, Gen. 
Roctwood Hoaty og sin Dotter, Mifs 
Mary Hocm ,,not en Dag hat be- 

ngndt og jeg levet endnu.« 
En ftor De( af Formtddagen sov 

han. start eftet Middag vaagnede 
ban igen og var da i Stand til at 
sidde op Isin og se ud af Vinduet. 
Hans Hoved ee tlatt, men legemlig 
er han meqet fvag. 

»Dansieren« udgaat to Gange om 

zugen. 81.50 aarlig. ProveMr. fett 

—- 

Czarens Skibe skal ikkei 
falde i Japanernes 

Hemden 

panerne. 

l 
t 
t 
l 

Llnfhnnsban besnt af Ja-] 
l 

Ten rncsfifte strydfer 
iltovit pao Banden. 

Hoor fortoiolet en Ztilling Portj 
Vlrthnr er i, sit man en Forestillingf 
otn i Lord-ag—3. Der er sagt meget! 
ont det for og fra forftellige stildetxl 
Japanernes prordring tsil tstarnifo-j 
nen otn at ooergioe fig fngde jo ogfnn 
tlnrt not« nt de itte nlene Inener, Jt 

Fastningen snart man fnlde, men It 

de oqfan knener, det er kommen san 
langt, at RnIserne felv nmatte tnnne 
indfe dette. Men san totn jo Gene- 
ral Etogfelg flade«.)lfflnn, sont mnattc 

tnzjeH sont lldtrnt for, entcn at hnn 
dar af en nndcn Manns-» eller ogsai 
at ban oilde nde den sidfte fortvivlede 
:Utodftnnd. Men san i Lordaas kon: 
der Ordre fra Keiferen til Meer-Ad- 
miral Anttmnftn sont nn er oberst 
tsefalende over tsftarden oed Port Ar- 
tlnir, at ban, i Tilfælde det verrer 
slnlde ste, ftnlde forter nt singt-Z, on» 
om det viste ssn ninnliaL stnlde hnn 
fprænne alle Ztibene i Luften, saa 
lknn vnr fitter nan, nt de bleo san 
fnldftasndin edelnnte, nt Japaner-ne 
itte tunde reparere dem. En saadan 
Ordre taler todelig not. Der bar 
cllers for nnlin vceret ndtalt Haab 
om, nt Feeftningen not ftnlde holte 
sta, indtil der tom Forftkrrtning. 
Men det ved Nil-Sterne jo nodt feld, 
at det er rneningsløft for dem at tale 
mn at fende Forftærtning eller Und- 
scetnina til Port Llrtlinr, snadnn sont 
deresZ Ztillinn er bande paa Land-It 
on pan Siden. Te bar del itte alentt, 
bvordm det ait ttteneral Stnctelbems 
tlndfætninqtslmsr ved Wafankiotn 

List-e onttrinq Liao Bonn hat det1 
unstet forlwlogois rolint i den feneret 
Iid. Men itte desto mindre toxn derj 
Lords-n Akten .Uketding otn, at Titus-« 
ferne lmode forlndt og Japanerne be- 
snt «3lnst)atifl)nit, en Bn ntelletn Hin l 
chein on Liao j!)anq. Dette er ittet 
nlene et Ztridt mere pna Japaner-« 
neo Fremndmarely men de bar vnn 

beten vintig nn Stilling. 
Tagdlndene hnr etlerö i de sidfte 

Tage for en stor Tet ockret ontagne 
as Formndlinnerne angaaende Ries- 
hitelni, sont Japanerne git ind on 

tog i Chefoo Hann, og saa om de to 

rnssiste Stibe, Krndferen Aftold on 

Torpedojageren Grozovoi, der spgte 
Tilflnqt i Havnen ved Shanghoi. 
Det lod en Tid til, at Japan vilcse 
Udlevere Rieglyitklni. men det Dan- 
ftaar nn, dels at den ikte var afdæbs 
net, og saa lcegger det sckrlig Vor-It 
paa, at Kinas Stilling er enestaoente 
Den er en nentral Magi, men itte 
desto mindre er det paa Rinas Texti- 
torium der tempes, og i det Øjeblit, 
de ruösisie Stibe forlod Port Arthnr 
havn, fordi det itte var trygt at 
vcete der længere, og spgte Sitterbed 
i en anden Havm saa havde Rus- 
land overtkaadt Kinas Neutralitet og 
draget denne Havn ind under Miets- 
omtaadet. United States Regering 
er imidlertid af den Mentng, at Ja- 
pan bot ndlevere noevnte Stib. 

Angaaende Stibene i Shanghai 
hovn synes der nt stulle blive For- 
stasaelsr. De miaa enten forlade Had- 
nen eller afvcebne. 

Krydseren Novit, som undstap ved 
Port Arthur og fenere fra Tsing 
Tau, maatte holde for i Sondags. 
Japanetne bavde forfulgt den med 
Krydserne Chitose og Tsnfhima, ozi 
Sondag Morgen rendte den paa 

Land i syntefcerdig Tilstand ved 
Øen Sathalin, en O, som ligger et 
godt Stytte Nordøft for Vladivostoh 

l 

Japanernes Ztibe tog tun ringc 
Ziade, og de havde ingen Kasua1i- 
teter. De ncermere Efterretninger 
om Noviks Besætning mangler. 
Man hat undredes over, at Novik 
itke tunde undslippe, da den var Ver- 
dens buriinfifejlende Firiggstib og 
iste saa lidt hurtigeke end de to, de: 
forfulgte den: men den maa have 
lidt saa meqet i Slaget ved Port Ar- 
thur den 10. Aug» at den har Vceret 
sinket i Forten. 

De sidste theder er atter om 

Bombardementet as Port Arthur. J 
Zøndags meldtes det, at Jsapanerne 
atter havde taget en ny Stilling neu- 

Inere ind Paa Festningen J Aste-Z 
da i Daq til Morgen meldes der ak- 
ter om voldfom Kamp og stort Tab 
Vaa beuge END-en Japanerne tager 
et nyt Fort, men slaas tilbage nf 
Nusfernes Artilleviild Det syneis, 
som det kan vare cn Tid endnu, for 
Jsxvftninaen falder, men de senefte 
therretninger er rigticmok fra rus- 
sist Milde. 

Nord Dakotas Landbrngsskolc 
givcr Rand mod Ruft. 

J en Bnlletin af M. Vlukx otn Ruft 
tna Zcedsrn fra Nord Dalotas Land- 
bruaczstole siger Professor H· C. 
Wollen folgende: 

Farnierne bør drainere dereS Agre, 
f.1a at alt del ouerflødiae Band vil 
lobe ind i Hodedgrøfterne. De børl 
lselft slaa sig fanimen og aabne alle! 
Hovedarøfter, som nn er luttet, og 
grade flerc m)e, hvis det er nødvendiat 

»er Vondets Afløb. 

; Mine Erfarinaer er, at i stere Di- 
ftritter, hour der er god Jord for» 
HnedeaVL oa hvor der har været spr- 
get for ordentlia Drainering, unter- 
t-—.sr Ruften sjælden nogen alvorliq 
Stude, bvor Arbejdet ellers er udført 
ordentliat. 

sen bar manne Gange set, at stille- 
ftajcnde Band nun Anrenes Oder- 
flarse har ødelaat mangen en god 
htlvlina paa frnatbar Jsordbnnd, on 
Eitniren lsliver nnder saadanne Om- 
ftaendiadeder altid ødelasnaende 

Wer Mai-ten i Stand til Saa- 
nina as Hin-den oni Efteraaret, 
lwig det er mulinL Jeg har- 
lant Man-te til, at naar alle an- 

dre Tinn var liae, gav altid den otn 

Foraaret tidliaft saaede Hvede de 

fteste Fold on bebste ,,l.tjrade«, da den 
i Almindelinbed er saa tidlig urwitlet, 
at tttnften itte bitter paa den. 

De! vilde vckre bebst, mn Farinev 
ne i et Nabolaq faaede al deres Hvede 
i Lobet of en llae eller 10 Dage. De 
sent tilsaaede Marter odelægges let 
af Ruft, som bar forplantet sig fra 
de tidliaere saaede. 

Man bøk helft faa en ren Barietet 
af Ber Stem, Scotch Fife eller 
Maccaroni. Er der bare en Slags 
Hvede, modnes Ageren fævnt; er den 
blandet med «Bearded Wheiat« Va- 
rieteterne, bliver digse tidlig befangt 
med Ruft og sinitter den anden Hvede 
ogsaa. 

Er der «Bearded Wheat blandt de 
haarde Varietetek, bliver ogsaa al 
Hveden meertet lavere, nasar den kom- 
mer pacc Matked 

Samfundets Bladr. 

vavenumere af ,,Dansteren«, 
«Kirkeblad,et«, ,,De Unges Blei-« og 
,,B(øknebladet« sendes fkit til alle, 
som Inster at virke for Udbredelsen 
af vore Samfundsbladr. Bote Bla- 
be sendes ogsaa frit somPrøve direkte 
til opgivne Adresser af de, som mu« 

lig kunde ønsie at holde vote Bla- 
de. Venner af Samfundets Blade 
bedes at indsende Adresser. 

Paa Danifh Luth. Publ. Hauses 
Vegne. PaulPetersen, 

Bestyter. 

En By i Fest. 
(Ribe Domtirles Jndvi- 

se — i Uddrag efter 
»Kr. Dbl.«) 

J Ribes gainle Historie er der 

mange Festen Nationale Fester og 
ätirlefestetu 

1. Januar 1443 ringede Domin- 
tens Ftloller til Kristofser as Bayern-J 
Kroninggfest — Dagene derester 
sejredeg med store Turneringer, ilte 
mindre end 72 Mænd sit i de Dage 
dereg Ridderslag. 

Men en as Donilirkens siørste Fest- 
dage var den 30. April 1542, da 

Joh. Bugenhagen indviede Hans 
Tavsen til Biskop over Ribe Stift. 
lionaem Riggraadet, alle Rigets Bi-» 
stopper var ved den Lejlighed stam- 
nede til Ribe: sjælden havde Domm- 
kenszs Kot haft en mere prcegtig For- 
sam!ing. 

Atter staevnedes der til Fest i Ri: 
be. Lg aldrig sør har nogen Nitsc- 
fest saaledes sanIlet alle Ztcender: i 
fordnins Tid var det Ridderne, der 

holdt Fest, Geistligheden —- saa koin 

Boraerne med -—— nu var B.vndestan- 
den, Vlrbejderstanden med til Fest. 

Alle Ztasnder samledes nu oin at 

fejre den eneftaaende Fest. 
Det var itle saa underligt, at By- 

en ocn Lordagen var som i Fetzen 
Tier ait Ryater om, at His. Maj· 
Stonaen imod sine ncrrmesteg Ønster 
foretoa den lange Reise; han skulde 
have sagt: »Nei, jeg vil derhen —- 

de har streoet saa meaet kønt oin mig, 
oa det er saa nfortjent!« -—— nu kenn 
der Telegram am, at Kongetoget var 

paa Vef —— den lille Bys Borgere 
var alle opfyldte as Taknemmelighed 
for zkonaens Osservillighed 

Da HI. Maj. scongen ag Familie 
—-— Ribe stulde jo se omtrent hieles 
Mongesainilien sont sine Gæster ——« 

var stegne ud paa den blonistersmyl- 
ledePerrom oanrraraabene var for- 
stnk::mede, bkagte Borgmester Liver- 
nioch HE. Maj. Bneng Vettosrnstlsikz 
sen, sein Monan besvarede med: 

»Im tattcr for den venliae Modu- 
aelse na, ex alad ded, at det bar var-ten 
inia nnilth at lonnne hertil. Hjep 
telia Tat.« z 

Vlldria er vel en Konae blevenH 
modtaaen i Ribe med stecke Glaede 
---—— oet var, som Onrrataabene aldrig 
stnlde faa Ende, da de tonaeliae gen- 
nem den aainle —- i Daaens Anled 
nina iiniterede — Bnport kørte from 
nenne-n Dagsnatåigade 

Den samrneUtvnnaenhed, som her- 
skede ved Ankomssten, prcegede ogsaa 
Kongeiniddagen den følgende Dag. 

Da de kongelige traadte ind i Tel- 
tet, udliragte Landstingets Formand 
et »Kongen lede!« 

Der blev senere sungen en Sang 
as J. N. fProvsi J. Rissen) »Im 
Kongien«: 
»Bellommen, K-onge, her i Tag 
til denne Krog iaf L-andet, 
nær Grænsen for vort gamle Flog 
og harget tidt as Bande-t, 
hvor der gil Dans paa Riberhus 
i længst sorsvundne Dage, 
hvot Slottet sunket er i Gras, 

! 

men Kirken et tilbage — —«, 

hvorpasa Dagens nye Ksaminerherre, 
Stiftasmtmand Sstemann bsd Kon- 
gen Velkommen og udtalte, at ligesom 
Ribe pac- Grsund as sin Beliggenhed 
og sin Natur havde et alvorligtPraeg, 
saaledes havde man intetsteds i Lan- 
det bedre Betingelser for at værdsast- 
te den Konge, hvis Vsalgsprog er: 

,,Med Gud for Ære og Ret«. 
Kongens Svartale sit et sætligt 

ntvungent Prceg ded, at Kongen brød 
as midt i den og bad undslylde, atj han soketrat at oplctse sin Tale. 

Den· lød sauledes: 
,,J·eg udtaler inin hierteligsste Tal 

til den kære Forsamling osg min op- 

rigtige Gslcede over at have været til 
Ziede ved denne sjceldne, enestaaende 
Llnlednsing, Genindvielfen af Ribe 
Dvmtirkse, den cesldste kristne Kirke i 
Damnark. Med Ønstet om, at den 
maa virke til Gsasvn i mange Aar, nd- 

bringer jeg et Leve for Ribe By Jg 
Stift.« 

Efter en Tale fsor Kongehusets 
Medlemmer af BorgtnesterTvermoes, 
udtalte Kronprinsen psaa Kongehu- 
fets Begne en Tak vg dets stvre og 
drybe Glcede over at vcere kommen 
over iil denne Fest, Genindvielsen af 
denne Domkirke, som nu var genrejft 
ved det danfke Folks Offervillighed; 
den siulde ftaa som et Minde om, at 
vor Slcegt elsker Konge og Fædtei 
land og er villig til at bringe Oer 
for at vække Forfcedrenes stolte Min- 
der og tillige vil shvlde det gamle Ord 
i Ære, at ,,G-udsfrvgt ftyrker Riget.« 

Derncest gjvrde Bistop Koch op- 

mcerksom paa, at en uf de Eing, der 

karakteriseredse denne Fionges Rege- 
ring, var de inange Ritter, der var 

byggede i den Tid. Siden Valdema- 
reines Dage havde der ingensinve vor- 

ret en san kirkebyggsende Tit-. Ribe 
Stift med de store opdyrlede Hedeare- 
aler høsrte til de Egne af vort Land, 
bvvr der i de fidfie 20 a 80 Aar var 

bleven bygget flest Kirker. Ribe 
Ksirke, der havde flaiaet svm Moder- 
lirke for de mange Kirker, der er rejst 
i Ribe Stift, kunde ej blive ved at 

ligqe hen. Ved en lyklelig Samsienp 
ning melleni Konge og Folk, Rege- 
ring og Rsigsdag, Kongens Rand og 
Fvlkets Masnd var Domkirken nu 

fuldført, en Pryd for Ribe, for Vesi- 
jylland, for hele Danmsark. Derfor 
vilde han bringe Regeringen vg Mys- 
dagen en hjettelig Tak. 

Konsejlspræsidenten takkede og nd- 

bragte et Leve for Jylland. 
Landstingets Formand mindere 

om, at Bist-oppen havde indviet Dom- 
lirken vmtrent med de Ord: »Jeg 
indvier saa dette Hus til en Helligg 
dom, hvvr Berdens Ufred lades ude.« 

Hvis Tialeren skulde have indviet en 

Nigsdagsvygnlng maalte han have 
sagt: ,,Jeg« indvier dette Hus til 
Stkid.« 

Kultusministeren henvistse til, 
l)vorlede5 ved Ribe Doinkirte de 

mange forslellige havde samlei fig til 
enigt Arbejde, Kruge, Rigsdng vg 
Regering, og udtalte Ønfket om, at 

den niaatte staa svm et lvfende Ets- 
empel paa Zamarlsejre for vvrt Fas- 
drelands Bel. 

Hermed var Talerneg Rækle flin- 
tei. 

Der var en Hjcrteliqlted oq lltvuns 

qethed over bele Finngefeften Kon- 

gcn havde et Venligt er nu til en- 

nu til en anden chenfor Rangllaz 
ferne. Selv Ved Afrejsen havde han 
Tanke for at gaa hen on sige Farvel 
til en lille Drean Ver ftod bagvev de 
voksne. 

Sient vil Ribe glemme sin gamle 
Konges Beføg, hans Glæde, hans 
dybtfølte Taknemmelighed for Kær.s 
ligheden, der viftes ham. 

Dagen blev i Ziandhed en natio- 
nal Fest: under dette Synspunlt vil 
vi helft se den Dag —- vi trænger til 
nationale Festen Jblandt de myld-· 
rende Mcengder af Mennester fand- 
tes en Mcemgde Sondetjydet, der den 
Dag llgesom frit lunde aande ud ipg 
under det vajende Flug paa Domin- 
ketaarnet snnge: »Der er et yndigt 
Land.« Deres Nærværelsse lagde ag- 
faa sin Stemning over Bogen 

Den 7. August si Ribe sit et særligt 
nationsalt Præg. 

Mindre et kirteligt. 
Sendagen indlededes medi, at alle 

Dsomtirkens Klokter paa Slaget syo 
begyndte at ringe, og samtidig lob 
fria det store Taarn Kiorsalmustken :«d 
over den festkloedte By. 
—-.-—«-— —- --—.-— s--.—-—..--.- — 

(Sluttes paa Stde 4.) 


