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Festlighedcrne 

for Lincolw 
Priksidcnt Roofkvclt ncdlirggcr 

Grundstcncu til Frityallcu 
paa Farmctn 

Norden og Sydeu, lwidc og fortc 
er trpræscntcrct. 

.L)i1dchii)illo, Ny, 13. Feli. — Un- 
dcr sicinningsfnlde Cercinonier neh- 
lagdksgs i Gaar Griindstcncn til den 
sinnkke Wände-nah der skal omslutte 
den Loghyttc, ljuori Abrahcnn Lin- 
coln fodth for 100 Aar fide-n. Priv- 
sädcnt Rooseoclt holdt Fissttalcn og 
nedlagdc Grundstcncn Foruden hani 
deltog Guvernør Augustus E. Wil- 
jon af Kentucfo Prassiduntcn for 
Lincoln zarxn Association, tidligerc 
Wanst-nor Folk af :Vcis:-soni«i; hirigszsp 
Ininistcr Lnfc E Wrightz General 
Janiesz Oårant Wilson fra New York 
og J. T. IUcoiitgonI-.-ry, en form-n- 
vasronoe Ncgcrslaoc, i Ccrcmonicrne. 

Forjanilingen bcdøumiesii til (3,()()() 
a s,()()() Tllkcnncskct Tlscangc af disk-sc 
var ankonme med Ekftrutog fra Von-I 
igville oa andre Bock-i Kentucan 
Oasaa fra andre Statcr Vnr der« 

Folk til Etchx Størstedelcn af For-’ 
samlingcn var dog fra de nckrmesto 
Eonntier. f 

FarnIOIL hoot Lincoln fødtcs, lig-J 
gcr aisidcs:«. J 1806 førte Thomas; 
Lincoln sin Brud, Nancy Danks-Ä 
dertil og byggede den Hutte, hvor’ 
den Iiue Abkaham fødtes 3 Aar sesj 
11ere· Livet der var anstrengende forj 
WUMAWMWMWHMH 
Gang, som den er enon11, et magertj 
Stoka Land, saa Thomas Lincoln; 
tscd Sidcn af at rndde og opdyrkes 
Landct maattc arbcjde sotn Tømrer! 
for at faa lldkonunct til stg Og sind 
Te virkcliac Livsfomødonlicdisr : 
manalcdc siasldun nicn det Var dont 
et Liv i Fattiadom lwor Lincoln 
1ilb:«agte sin Barndom 

Tor var sfor Tilchlch reift et 

fu«-ist Telt paa Fosttssladsen Vcd Eidcn z 

af nannte Gotte-. 
Prasfident Rooscvelt oa bang-s Fol-; 

ac ankoni fort for hil. 1 Pr. Voan 
fra Hodqennillin Mrs. o«g Mifs 
Roosmclt var i Folget Jndlcdnings- 
talen lmldt Osnncrnør Wilson Da 
Prasidontcn flog op paa on Stol 
for lettrrc at lilivc dort oq inst, bil- 
stcis han med hiertclige Bifaldsraab. 

Stolzes-n dcr sknlde ncdlxxsaazxs sont 
(«’-1·nndstcn, han i en stor Vom ved 
Eidcn af Tisitct Paa et Vink fra 
Prassidontcn smnkedess den, og lnm 
anbraatc den fnrste Murske Cement. 
Eksmnxslarcr af Il. Ists Monstitntion 
ca andre Diatiae Tokinnisntcr neh- 

laxkchs i csn Sllictalwflc nnd-Or Ein-non 
En aannncl Nearly Jsaac T. Mont- 
aonicm fra Monut Bauin kliiiszssio 
pf, der hade oasret 31)dftats:sprccfi- 
dont Jeffcrson Danks Slavth oa Hac- 
foIn Prassidcnt Lincoln Var fodt i 
Kentucky, nedlagde et Eksdemplar af 
Lincolns Proklaniation nf Elavep 
ncizi Friainclsu J Forbindclse dermed 
holdt lian en Tale, hoori han refe- 
rcde til fig selv sont en af de Mil- 
Iioncr Ihnen Lincoln friqav, og 
jom chmsfcntant for 10,000,000 
jakncnnneliqe Medboracsrc. 

Grundstenen er en smuk graa 
Granitblok omtrent 3 Fod i Fir- 
kant. Pna Toppen af ven laa en 

Krans af Nelliker fra Kentrckv Lin- 
koln Association 

J sin Tale sagde Præsident Nonse- 
velt bl. a.: 

,,si er kommet ber Tor at fejre 
Hundredaarsdaaon for en af de to 

størfte Amerikaneres FødscL en af 
di- to eller tre størfto Masnd af det 

nittende Aarbnndrch en nf de stor- 
str Masnd i Verdensbiftorien Den- 
ks» .mil svlitter«. denne Mand, der 

tilbraate sin Unadom i stor Fattixp 
dssm blandt de sattiafte af Rndninqs- 
fqlkeh der kasmvcsde sia from ved 
Slid og møjfommeligt Arbefde, le- 

nede til at lede sit Folk nenneni en 

Jldpunnh lnniruf det konc ud lntret 
on genfødt til et lnojere Lilie-syn. 
Eiter inange Aar-J jernhcnirde An- 

strcengelfer og Nederlag, dei« kom 
oftere end Feier, sie-g nun til sidst 
np til nt lsline kliepnnlifens Leder 
i det Ljelslic da Fnrentsiliet lietød 
det niest herknliste Arbejde 

Hnn lenede til at nun Storlied 
inen nldrin .x51«-ile. Onn Linn til at 

nnii EnteeiJ, nien oldrig Mitte, nden 
den, der liqger i at ndføre godt et 

ljsnnrdt Livsorliejde Hnn opnaaede 
ils-kont, nien ikke Fornøjelse. Rnnken 
ne fnrede lninszs Pnndu nien lninsz 
Jjne fordnntledeiii ikke lmerken nf 
Oad eller Frnat Hans nniqre Stut- 
dre nur liøjede; nien huns Final- 
ninskler nun ikfe eitei«, da ban soin 
Wurde lnir sit Fnlksz Zkiebne Linn-J 
siore oq nurine Hjerte lilødte over 

at nmntte frenilsrinxie Som: oq det 
Käsern der fnldt pan bonI, var at 
innitte lade de nnqe Miendsrs Links- 
lslod flnde sont Band, on lnin nnmtte 
iele i lnier Ante Rvindernes Zorn. 

Umfter niorde lnnn bedronet, nien 

cildriq fortninlet. Soni de blodiqe 
miqsznur gif, lilev lmn snnt It stndia 
nt gan sin Plis,1t, altid seende niod 
Freintiden nied Frnqtløsbed Heli- 
Iijertetbed og Uforfcerdetbed. Uberørt 
af Sud og Bitterhed arbejdede ban 
on led med Folket. 

Sau triumferede til sidft, og mep-i 
pe var han naaet dertil, før Morde- 
rens Kugle traf hom, og de venlige, 
taalmodige, frygtløse Øjne blev Ink- 
ket for bestandig « 
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Om Festlighederne forøvrigt Lan- 
det rnndt kan vi ikke give Plads for 
tin-get 

Cz Onialja bestod en Del af Fest- 
jigyederne i, at 20,000 Stolen-arm 
sortrianViLi de sunm ,,tots« il Kin- 
isi"-i·q-.«.r1ui, 1««ee1teuoeP1a-sident »in- 
coan Nettnzslnn«q- Tale: 

,,Fire Znese oki sxw Aar siden 
fremlimqte oore Fiedre pau dette 
Kontinent en ni) Nation, nndfnngen 
i Frilnsd og lielliget den Hovedan- 
tnnelse, at alle kllkennesfer er skabt 
iikie zlkn er oi liestnsitiqet med en stor 
«L’oi«x-er«t"iiq og stul prøne, oni den- 
ne Jcntiin eller noqen Nation, der 
er sanledes nndfnnkiet on l)elliget, 
tun liolde sin. Vi er inodt pnn een 

of denne Kriqu store Elngtnnrker. 
Vi er kommen for at helliqe (dedica- 
te) en Del as denne Mai«kso1n et ende- 
liqt Lniilested for dein, sont lser gnv 
den«-: Lin, foi at denne Nation Inmit- 
te leve. Tet er fnldstcendig i sin Or- 
den, at vi sknlde qøre dette. Men 
i linsere Forstond tun ni ifke lsellige 
Mine Grund Te brave Mcend 
leis-Linde on døde, soni st1«ed, lnir bel- 
iisxet den lonxit one1«, lnsad der staat 
i nor rinqe Minit iit øae eller mini- 
fte Bei »den nil ikfe limqe stort Mask- 
fis til exlcr lniite lojnoe lnnid oi fi- 
Hier tier, inni den tun nldriq atem- 
ni:-, linnd de njorde ber. Det bør 
sixi Dis, de levende, liellere at lilive 
lnsllinet lier til det nfnldførte Arbei- 
de, sokn de, der kasnmede, inn no- 

belt frennnede san lonqt Tet bør 
im oks bellere ner ut liline indviet 
til den store Spanne sont er tillmne 
for os —- saa vi fra disse cerede 
faldne tilegner os forøget Hengivew 
hed for den Sag, for hvilken de gav 

ldokcs sidstc furdc Maul qf Hemi- 
Ikcuhcd — scm vi her høitideiig be- 
lslutter, at disse døde ika skal lnwe 
oiret deres Lin forqceves. at denne 
Nation, under Guts Stnrelse skal 
lmve en nn FribedsfødseL og at 
Reaerinaen of Folket, ved Folket, 
for Folket ikke fkal forsvinde fm 
Jorden.« 

J« Peoria, Jll’s. var den iapanske 
silesnndt Baron Tokabira indbndt 
som Mitte-let 

Jlmbassadøren var staaet op fra 
«Snaesenaen for cit bolde sin Tale 

csg kom direkte fra Washington som 

Jalae af en personlig Anmodnxng 
fia Prirsident Rousevelt. 

Efter at have udtalt sin Tributs 
-til Lincolnszs Miude gik Barotænj 
over til at umtalc den Taktiemme-T 
jialiedsaasld sum lianszi F-lk stod is 
til Te Forenede Etater for genuemj 

Connnodnre Petrus- Misjsiom Pfor- 
-et lialut Onndrede Aar siden,z.at 

lkarse aabnet det Anleduiug til inspr-- 
national Liaeftillethed Ined de andre 
Nationen i! Z 

Oan talte derefter um hvorle ess- 
Japan liande Vift sin Jmødek -F 
nienlied, da Misfornøjelfe ytrede Tig, 

Besten over den japanfke Jmmiztws 
tion, vcd at laeaae Sindrinaerxr dunke, na Resultatct beraf havde l 

iet, sang ban, at Antollet af Jde 
til Japan tilbaaeoendende Folk i; 
den fidfte Salvdel af 1908 fra 1Dei Mienede Stater baodc merkt-Z 
slere end Antallet af dem, som Loh 
kommet her til Landet. Antallet Taf; 
de- fra de bawaiiske Øer tilbageveiidteS 
Japaner-e bade ogsaa Været Fa. 
LIOO flere, end der var ankomtijet 
dertilf 

«« 

Hast, man faar frenIfnr alt mere for- 
» scnliae Tanter mn Livet UA MS 

zi na for sig er Forfcmtaeliqbed Jeg 

En Cak fra Svend Hedeln 
,,Tibct, minc Drømmcs Land!«’ 

Sven Hedin bringet genuent 
Ztoctholmerdl adene en Tak for,den 
Hyldesy derer vist ham. 

»Min ) Latnemlighedsgæl l,d « sknii 
ver yan bl.a a» ,,er saa stor, at Fig 
1ieesten synker fammen under JJH 
Byrde — 

——. Man Ihat Axt 

tende noget, der kommer fra deer 
lget Land; —- hvis dette er sandt, 
er den Hyldest, jeg har faaet, af 
nendelig større Beerdi, end hvis 
solt-et i Tide oa lltide opflammedes 
til en fluatig Vegejstrink7» Jeg er 

lnftelig oder at viere eet med dette 
Foltj og jeg hat« nldrig solt mig me- 

re suensts end jeg aør det nn. Det 
er, imn OSIwenserne for mit eiiet Hjem 
iIar uddidet siq fm Beiterhav til 
Ostern-, fra Staune: Zletter til 
zlcorrlank : Skove 

Trd ifte, at det ndaet Lieblik 
liar suintlet for Inia nnder al den 
Lenkasrkfnmljed os; .th)ldest, der er 

tlwen Iniki til Tel fm Lundsmcend 
ea» frennnede Tet er jd Resultatet 
af et Arbeide der er foreqnaet i et 
kImrt !Ilm«l)11ndI«ede, oq lwisii man 

tresr Uan Gnd og pna sia selv, man 

det til sidit lnkkesis for en, og da 
wider alt ander en qunske natnrligt. 

Ten. soin quner siq for mere 

lnd andre, kan nldria vinde »rein- 
ciang Uaa Inn-den En Oemnielighed 
ist-d nxin Bette i Asien lIar nok vceret 
den, at iea altid lInr sont at bebaut- 
«-: de lialnvilde Folkeslng gridt og ret- 
fasrdiat da lnde dem Interke og for- 
sma, At de if Inig lmnde en virkeliq 
Ven. Jea er anaet frem efter den 
aanIle Lidnerske Recept: »Im No- 
I-a Eemblas Fiasld til Cevlnnss bede 
Tale, lmor sont belit der findes en 

lls:-lina, er lIun Inin Ven, Inin Bro- 
der.« Man fanr en videre Dämme- 

Die-Welser onI man i lirnqere Tid 
med PilaIimstthv i Gimnd vandrer 
ein blandt fremmede zyolk 

Qui-J det er sandt, sont san man-ge 

Gange er saati disse Dage, at jeg 
i Iiogen Munde gennem mit Ar- 
lTOfde bar kunnet drage Verdens 
Vlikke ben paa vort Land —- kUU 
de er jeq ftolt over alle de Triumfer, 
im bat windet Den personlkae Æke 
nokser man inart fra. J Umde 
Inen knn den inne-Z en ilbøf Grad 

attmavasrdia, niesten nopnaaelig. 
nIen bar man xiodt oq vel naaet den 
modnere 9llder, findet man, At den 

tienkeI· nn med større Smnvati end 
noaen Sinde paa de øde Fickde i 
Tibet, mine Drmnmes Land! 
Ja, enTak til alle og enTak for alle!« 

Frcekke Togrøvere. 
Standsrr ,, Atlnutic Exprcs:«c 

« 

Ncrrlscdesc .I nf Dem-en 

Plundrcdc Postuoancn antngelig 
for sZ-),UU() 

Donner-, 153. kxeln —- J» Kenner-Z 
nnciddelbare Nazlbed standsede on 
Plisndrede to Inasterede RøVere i 
Tag Tllkorgeis Ul. 2,;’)(l det ostgaaenoe 
,.:’itlantic E1«;-1«e—:-is« Ton paa Den 
Ver N Rio Nrande Bauen Toget 
der Var slere Ttnier forsinkel, lob 
ca. »li) Mil i Ti1nen, da Jngenior 
Gnnn Plndselia lnsrte en Lod ban- 
Ised sin. Jdet lJan saa sig oIn, stod 
lsan Ined Ansigtet i1nod ällknndingen 
af en antomatist Revolvetx Agnus- 
de var Forbøder Lessig stiller 

»Smoek Luftlmetnsen paa on 
szandis Toner«, lod Ordren »Da lad 
del ske lsnrtiat, eller Vi vil bliese 
Dei-es Hierne 1n«, lød del oidere fra’ 
Reveren, sonI stod over for Zuge-! 
Hinten Han var en socerbygget 
Mand med rødt Haar, iført en rods 
»s1oeater«, lsoists maoe dcekkede Ne- 
dredelen as Hans Ansiat. RevolveJ 
een pnffede lsan iniod Jngeniørens 
Aufsat, da denne nolede et Øjeblik. 

Toget standsedes brat i J celbeden 
nf en lille Station, som var lnkket 
om Ratten. 

»Ein forføjer J Kamtnerater jer 
af Lokomotivet san hurtigt fom Inn- 

ltgt«, komnmnderede den rødbaare- 
de videre. « Løb ikke eller gør Be- 
svcer, for saa Vil denne ,,automatic« 

HMM.::» » 

«Jngeniøren og Fyrbøderen Tad- 
lød, og under Røvernes Kommando 
førtes de til Postvoanen. 

»Kald paa dem derinde og sig 
dem, at de stal aabne Døremdg 
sig ogsaa til dem, at de ikke man 

skyde«, kontmanderede den rødban- 
rede igen. Jngeniør Gnnn gjorde 
fom befalet. 

Postvognen aabnedes-; et Øjeblik 
derefter afsyrede Rouerne Revolver- 
salver i alle Retninnety saa nnsgers 
rine Naissngerer not sknlde holde 
sig inde. 

» 

Postklertene Conlter og Taolor 
ordredeszs nd, og de adlød øjeblikte- 
lig. Zaa tog den rødhanrede Taylor 
Ined sig tillmge, og den anden Ria- 
ver, der bar en sort Maske-, holdt 
lVagt over den anden Werk samtnen 
med Jngeniøren og Fyrbøderen. As 
og til affurede han et Sknd lang-J 
Toget Jnde i Postuognen havch 
dell.1-ødl)aarede travlt, on det syn- 
te-:s, soin lsnn lsavde god Rede paa, 

hoor Pengehreoene var. Gan under- 

søate Uakkerne tog hoad han Jän- 
skede on smed Resten tilbaae i Irrf- 
ken. Da ban var fcerdig, ordrede 
han Taylor nd fornn fig. 

Rooerne toa i alt 18 Pak- 
ker faf reqistreret Post. Sinn-. Ineaet Pnkkerne indeboldt, ved Inan. 

ikke endnn, Inen efter løst Overslagl 
nasvnesö PF35,000. 

»Als-no tlsen, boos,« sngde den rød-l 
lsanoede Rouer til Tagsoetjentenes 
,,aaa nn fdran o—:- sein node Kantine- 
rnter.« ( Det ajorde de. Efter at de hande 
gaaet et Stykke benad Sporet, kom- 
ntanderede Røverne Togbetjentene 
titlmge Da Gnnn og Ledsig steg 
op paa Lokomotivet, løb Røverne 
cm i Fronten oa skod Loset i Loko- 
motivet ud. Derpaa forsvandt de, 
idet de løb ad Logan til. 

Gunn rendte nn sit Tog ind til 
Union Station hurtian mnligt, book- 
fm ban rapporterede det forefaldne, 
oa om faa Minnter var Forfølaere 
iAntomobiler nde i forfkclliae Ret- 
hinger. 

Man mener, at en tredie Mand,« 

oa Innlia en Herde-, var medinteres- 
seret i Mooetietz oa at en forsvcendt 
Vugan boldt rede for at modtage 
Røverne De er imidlertid ikke fund- 

ne. Der gnsttes pnn, nt de mnligoiss 
er kommen til Denver on holder sig 
skjult der. 

Frygtelig Teatcrbrandl 

Mcllcm 250 og 300 Mcnncsker 
omkumnc. 

:Ucex-ieo, lö. Fean — Mellenk 250 
un ciuu Licennester onckmn ved en 

Tenlerlsrnnd i Byen Acnpnlco i As- 
te—:-. Det vnr Flor-es :T,eater, der 
drasndte Esterretningen deront unn- 

ede sprsl ljertil iEfternIiddng pnn 
Grund nf, nt den telegrnsiste Fur- 
lIiIIdelse nIed Aenpnleo vnr bleven 
nsln«ndt. 

Flor-es Tenter vnr en Træln)gning, 
rsn i Aste-Z vnr et Tusinde Meinte- 
slrr sent derhen for nt overunsre en 

ForeslillinkL der Jnueizs til Ære sur 
-«««3nuernnr Dnninninn Fluresz srn 
Nnerrem snni vnr i Byen. Eet nf 
Ikntnrene pnn Pronrnmniet Vnr en 

Nin-He »levende Billeder.« Tllcedens 
diese fdrevis1e5, nntnsndteki en ,,filnt«, 
un dersrn spredeszi Jlden snn først til 
Tetdrntionerne og siden videre over- 

nlt i Vnnningen 
Der vnr knn tre snnsnre lldgnnge, 

Un ide: Falk stimlede til diesse faldt 
mnnge mnknld, blev trntnpet ihjeL 
en Linene spnsrrede Vejen sur andre. 

Frygtelige Angstskrig udstødteg as 
de indespcerrede. Pan Grund as den 
Onrtighed hvormed Jlden spredtes, 
og den frygtelige Hede var det umn- 

ligt at soretage Redningsarbejde De 
www-rede -«hI«e-.- WW W 
levende, da der kun var liden Røg, 
san de kvnltes ikke. Brandvæsenet 
Ofnnde ikke udrette nndet end beskytte 
de tilgrasnsende Vygninger. 

TVlnnne nf de mnkomne hørte til 
de fdrnetnste Fntnilier i Staten 
Forestillinnen onr nemliq en soeinl 
Benivenlied nf Rnnn, snn de ældste 
en rinesle Fntnilier vnr sont derben. 
Flere l)ele Fnunlier umkom. Gen- 
l«endelse nf de døde Vnr hell 1m1nlin. 
dn de Vnr brcendt til Fnrkulli11g. 

Llenvnlco pnn Vestknsten nf Ern- 
ten Nnerrero er en nf tre niqtiqe 
Avanelmer pnn qknifikknsten ns Mer- 
ieo. Den-Z HnVn er en nf Mexico-Z 
l-edste· 

Joröen rundt. 

Stor Søulykke Wellington, N. Z., 
i-l, Febr. Fredag Aften stødte 
Iumpftibct Penguin af UnionDamps 
stibskumpagui paa en Klippe og for- 
dan Der var 100 Mennesker om 

Bord, Besætning og Passagerer til- 
fmumen Nogle rcddede sig paa Ruf- 
tcr cnkoltc i Baade. Der er bragt 
52 Liq for Tagen og G Mennesker 
satan 

s 

Koppct Libcrty, Mo» 12· Febr. 
ZU Imc Tilfwldcs nf Sincmkoppcr 

ndvitluch mellun Mide i Nnar 
ou immne Tid ichq i Willimn Ju- 
nusll Tellequ Tallct er nu nnmst np 
til 35 i alt. Alle Elcvcrno i Domi- 
ioricrnc or blcuen bclnat nch Ka- 

rutktw1w, sog der er rinqcs Udsigt 
iil, at Ekulcu vil blive genaabnet 
tikcd dct scsrsze Sygdonmrensiacs at 
srcmtmsdei csn mild Form, Inen 

moacst smitso«.n. 
. 

.?11 tyrkisk Kabinet. Konstantin- 
opöL 14. Febr. —- Sultanen har 
modtaget Kiamil Pnshas Refigna- 
nation som Storvizir og bar paa- 
lkmt Hile Paslm, Jndcnriasmind 
fter oq General Jnfvektør for Ma- 
kcdonicsm at danne nnt Kabinet. Den 
ums Etorvixir bar ndført dein fit 

»Am-U Der berskcsr Frcd na Ro, oa 

Folksct interessewr fia kun lidt for 
Forandringen Den almindelige Me- 

ning er, at det nye Kabinet ikke vil 
leve ret lustige- 

Fm Lissabom Portugal, meldes, 
at lJele Portugnlås Presse er af den 
Meuinkp at det just overstaaede Mil- 
Lse melletn Kong Alfonso af Spanien 
og den uuge Kong kllkanuel af Por- 
tugal ginldt den ·sidftes pnutænkte 
(»’)ifte1uaal med Prinfesisse Beatrice, 
Dotter af Heringen af Cdinburg og 
sinng Cdusurds Niere. Lundet er del- 
vjlliget stemt over for en saadan 
Taufe, dn den-Z Reulisation vilde 
smrfe bensfabet baade med Enqland 
oq pua bele Salvøeih 

sp- 

Negermorderne wagt-ebne Mani- 
lu, 12. Feb. — Eiter i Maanediivis 
ut have gennemsøgt de iixdre tætte 
Zkoue pau Ilcegerøen yar en Styrke 
uf dinnstabler endelig vpnaaet at 
fange og arresicre tu af den Bande, 
sum for eu. s Mauueder sideu mer- 
ixeLIe H. Vl. Euerelt, usisisterende Di- 
rekter for Forswæjenet paa Filippis 
neun-, og T. R. Lvukelix et andet 
ttkcedlem af Negeiingeng zorftucand- 
stah. Tet var i sidsle Vuni Maaned, 
est en Bande af szndfødte forrcederisk 

kineifaldt og uiyrdede disse under 
Opmualing af Len. Sonn en Ad- 
musel for andre Bjergboere har 
Jiegeringen ufortiødent fort-at For- 
sølgels en af Banden siden den Dag, 
disse to blev myrdet, og efter ca. 
8 Mauneders Forfølgelse er det 

lykkedes at faa fat i et Par af Le- 

sderne Forfølgelsen vil blive fort- 
sat, indtil den hele Bande er bleven 

WAng 
Mellemværendet« ordnet. Caracas, 

13. Febr. —- En· Traktat, der af- 
gør kllkellemværendet mellem U. 
og Jenesuclm undertegnedes her i 
Tau Tot vcnezuelanske Kabiucst god- 
fisudte i Gaar Forflaget til Afgørel- 
sen af zumute Zag, og sauledes var 
Jinduingcrne for Undcrsfrivningen 
us Protokollcn fjcrnedc. 

Trc af Fordringcmc skul afgøres 
nf Trilmnalct i dswuki Andre er af- 
i.,ivrt iiiidcsrlmands. 

New York Es Berude Asphalt 
Eo. lmr gemiuu Buchmmn opimact 
er direkte quøf nin dcn veikiszntslnn- 
ils Markqu snulcdcsiy at Kompag- 
Iiiist opuam Asssiddclsen af sinc chit- 
dolu i Beim-Juli on er gimct ind 
idem at lustalc kiiscgcrinqcsn en Af- 
qift nf PJWJW Um Anker Vidorc 
riil sinmpumiict bistale en Skadesksers 
smtning uf MWUW for at bilægge 
den Sag. der Var milagt iuiod det 

«for der-is paufmuedc Deltugclse i Ma- 
tos-Rcsvolutioncsn 

Tot lod siq altfaa xwre at komme 
stil en Afgøiclse, da Præfident Ca- 
Hstru knm cif Vcicn. 

i 
l 

i 

F 

Mete- Jordskæld Reggio, 14. Feb. 
— Jurdrnsiclser of forskellig Stnrke 
fette-J bist- gumicm Tagen Du Pro- 
fessor Alfmri. Direktør for Florence 
Li-sc1«niit01«, i Afth vilde staa pna 

sisi Toq for Neapel, kustcdcs han 
Wldsmnr til Joidcm af bund der 
sisntcsks m owrc et unlinindclig baardt 

Isde Folk skmidte siq med at Vde 
i 

i 
liixm Vistand og spurgte ængstelig 

«anqunendc Farcn for videre Jord- 
-ff(1-lv. san svarede: »Vær rolige, 
»knini- Beil-u Det Var et Stød af 

)·Raug: J man ikke blive bange for 
idiszs sc Stød: vi vil faa dem for to 

cndnu. « 

Fu flcre Hindringei«, der stiller sig 
I i Vechn for Kreisligbcdcii desto størrc 
-(ssls.1sde forskasser den en fintfølende 
Amid P a s c a l. I 

i si- t «- 

i 

l 
I- t II 

i 
i. 

Eom oftcit or disk Tilfældet bos 
nberørte unqu Kvindcr, der nsxlig or 

lxlevnc sia sin Kaskliqbcd bevidit, at 
Tonne er belt uden Atti-am 

P. E. Venzon. 


