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chstnngtom D. C» 20. Maj. —- 

Arthnr E. Holder, Repræsentant i 

Washington for Asxnerican Federn- 
tison css Labor, optraadte i Gaar i 
Senat-cis Konnte for det soffentlige 
Snndihedsvæsen, som har Senat-or 
Otvcnsz Forslag om Opkcttelse as et 

fsderalt Sundlxdsdepartement under 

Behandlisix1, og fortangte, at Kon- 
groizsien foretager en llndersøgelfe as 
de Herstellige Etaalvasrker i De For- 
eneDis Staren Hnn paasta—c1r, at 
Stank-interne i Pennsylvania og 
Otno n« »Mennestoslagterier«, hvor 
Joit tismlcestcs og bliver Krøblinger 
for Lusct paa Grund af Stsdeslnss 
hed on Qverarbejde, og at der liges 
from for-Des Mord i de Hospitaler, 
hvor wisse ulykteligcs indlægges til 

Pedant-sing 
Mr. Holder sagde, at de Oplyss 

innige-« han havde in«dl)entet, lodede 
ham til at tro, at dct ved Undersøs 
gest-Cl wide vife sig, at i Hofpitalot 
ved et of Staalværkerne bliver Pa- 
ticnierne morden idet man resons 
nem soin·saa, at en død Mund er 

til mindre Ulejligslyed end on Krøbs 
«ling. 

Hat-. ertlærede, at Zchwab og an- 

dre Smalmagnater er fuldstændig 
linmnldige med Hensnn til deresAri 
beiden-s Velsærd, tyvilket tilstkækkei 
Fig immgaar as den nylig soretngne 
Underssgelse of Forholdene vedBethi 
lebeniiäslnlcegget Han mente, at der 
burdcs nedtages en Sov, som i nogen 
Man-de stulde bostytte Arbejdere, der 
er njætpeløse under det gælidendeSyi 
stein. Ton Ovet«atistrengelse, de sta- 
dia lim- nnder, gar disse Mcknd saa 
syqe us- ndnmttedm at de lettelig bli- 
ver Lssre for lllyktestilfcrlde. Som 
Eisenin paa den forfærdoligeDødses 
ligned ncevnte han et Anlæg i Ohio- 
hvor den var 30 Procent et Aar. 
Denne Statistik gjaldt kun dem, som 
omstom paa ivolsdsom Monde, ikke de 
DIder-IT fom foranledigodes af na- 

turligt Aar-Mein Et Anlcvg, som be- 
stæftigedi 900 Personen hat i de 
sidfte nt Aar drwbt 1,200 Nenne- 
ster, sssngde han. » 

Mr. Holder oplæste en Apisartis 
sel, htioraf det fremqiL at saa mange 
Osten-gen shar sat Livet til i Fa- 
briker i Ohio, at en af de Isterrigi 
sie Generallonsulek sher i Landet hats 
bestunet at opfordre stn Roger-ins M 
at begynde illndevhansdlinger med 
Regt-ringen i Te Forenede Stater 
om at sorebvgge Tal-et af Menneskes 
lin. 

»Hoilten Anklage mod De For- 
enede Stater, at fremmede Regerins 
ger tager Sitridtet til at tvinge os til 
at beftytte svore Arbejdereiö Liv og 
Antwort-« sag-de Mr. Holder. 

TotnadoiSæsonen. 

Casto, Jll» 22. Maj. — En Tor- 
nado, Tom mmte Cairo Kl· (3.1s) i 
Aste-n, sdelagsde flere Hjeim befkadis 
grdr of Dusin andre, osmstyrtede en 

Dei Ildhuse og oprodede mange store 
Trasct Der er sit-te mebdt nsoget 
Dødssfasld men en Miit-de blev slemt 
forflaaet, og flere Mennesker fiick 
mindre alvorlige MMier· 

Ei Hug, som beboedes af Hean 
Smidkx blev bosqftcwelig lsftet af 
Grundenh fskt omskring 50 Fod i 
nordfsig Rein-ins og lsandede med 
Banden opad. Mrö. Ssmith og tre 

Børn var i Mesot- Moderen blev 
slemt Horflaaeh men Bornene slap 
lettms fm det. -— Arthur Linquests 
dass fsørtes ca. 100 End bort af 
Binden, Tand-de site-d Doppen oval-, 
men flemt Kammer Beboerne sbap 

s— H 

II fra det med ktiik leite Miglien —- 

IMedenå WillianiWifeB Familie jad 
og spiste A—ftens-mad, løftede Stor- 
men Tasget saa pludseligt af Hufei, 

at de ikke fattede, hvwd der var scket. 
En swr Stald fsries 200 Fod og 

Elandede paa et Kulsskur. Andre Huse 

Emifiede »Porcher«, flere blæste Ta- 
I.get as Tornadoons Sti fyntes at 

vasre ca 500 Fod bred. 
i 

Ikong Edward 
; ftedt til Hvile. 

J Fredags stcdtes niong Edwurd 
VII til Hoile i St. Maorng Napel 
i Windjior, hvor 7 andre Regenter 
er bifat. Tet var den meft impones 
rende Begravelse, fosm Verden har 

bei-rot Vidne til, siges der i Meddei 
lelscrne fro London, og Verden var 

bogstaoelig, om ikke til Stabe-, siaa 
-repræsenteret ved dennc Lejlighed, 
for der var ni Monat-Ton en Ett- 

Pr Læiidcnt mache P: inser og For- 
sier og officielle Repræfentanter for 

fort kellige Magtcr 
Zorn Prøve pna disk stsorslaacde 

"ved denne Lejlighed skal vi bliot 
11ævne, at Oder var 135,000 Soldater 
og flere Tusinde Politibeijente til 
Stede for Ordenens Overtholdelise, 
oa man mifslaar,at 2,500,000 ssasa eller 

prøvede paa at se det storarede Sinc. 
I Da Sjrgetoget ftartede, standjede 
ethvert Jernbanetog sog Sporvogn i 

»Stor-britanien fra to til feinten Mi- 
nuiter J alle Fabrikker standsede solt 

Arbejdet mädlertidigt. 
I De ni Nogenter, som deltog i 
TSsrgetogeh var: Foruden Kvng 
Georg, Kejser Wilhelm as Tyfkland, 
Konsg Georg crf Gartenland Alberi 
af Belgiem Alsonfo af Spanien-Ma- 
nuel of Portugal, Frederisk af Dan- 
·marl, Hanf-In af Norge og Ferdis 
nand af Buslgarien. 

Ulykken i pinar del Rio 

35 dræbt, 145 sanken 

Sodann 20. Maj. — 28 Lig er 

allerede drum irem fm diiusinerne af 
Kasernen i Pinar del Nio, ioin blev 

ndelaat vesd Dynmnits Eksplossivn 
Den sidfte officielle Meddelelie tyder 
nun at Antallet af dræbte maafke 
ifke vil overstige Jä; de sankedos An- 

tal er 145. Blansdt de sdrasbte er 

Charles Moll-T en Atnerikaner, fom 
soar anfnt i Departeknentet for de 

offentbigo Arkbejdet Ulnlken fikyldtes, 
efter hvad der officielt meddeles- 
Skndeslnshed fra en Arbejders 
Side. 
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Een død af 300,0()0,000. 

Pennsylvania Nailwad System vifer 
en fiælden Akkord. « 

Tol, smn Pennsylvania Railrond 

zSyftem nylig hat offentligqjort, vi 
»for, at dets forskellige Linier i 1908 

sog 1909 befordrede 299, 762,658 
Passag rer paa sine 24, 000 Mils 
Spor, og tun eet MenneIie dræbtes 
sont Folge af Tagnlykike Med an- 

dre Ord: Faren for at mifte Livet 
Fved at køre paa Pennsylvania- Baners 
fne i 1908 vg 17909 var een of 300,- 
000,000. Vidsero usdregner inmn ——·j 
eiter Veilængiden, ide forskelligePassz 
sagerer Xøcte —, at Faren per. 
Mil kneipt var een af 7,000,000,-H 
000. J 1909 blev een dergl-L ii 
1908 ingen J de to Aar kom 370 
til Skade vod Togulykker, lidt over 

een af hver Million. 
Denne Rekord er saa meget mask- 

keligete, sont denne Baues Trafik; 
overstiger en·hver ausdenBanes i Lan-J 
det. Den maa altiaa operere flere 
eller Were Tag, end nogen ansden 
Banc- vg Pan iamme Tid har dem 
den Fornnjelse at kunne opvise enl 

»s- 

;Ulvk-besrekord, som ingen anden 
Baue i Landet, der vpsererer samsme 

IAntol Mil, han opviie Mag-en til. 

Passagortogene paa Pennsylvania- 
Systamet har i de fidfte to Aar løbet 

- 118, 407, 318 Mil, det vil sige saa 
weg-et soim 5,00() Gan-ge omkring 
Jordem og det msed kun eet Dødss 
falsd ved Tsoguslykke. Fragttogene paa 
sasmsme Bauer, løb tæt vod 125,000,-« 
unn Mil. ! 

k ——-———--- i 
Blandt Negre. I 

gute-z og dtannjdalernes Land« sor- 
tasller en eitgebjk MissidmeL Il. W. 
Lloyd, oni sine Opleuelser blandt 
de uilde i Midtnfrjka. 

»E« Wiss-innrer i :Ilfrika«, form-l- 
jler han, »nnm jtke bldt unsre Parn- 
Itnen ogsua Anmut-steh nmn bygge 
;jig sit eget chi-, jin egen Stol, ja, 
nnmjfu jin egen nickt-. Han man 

osnjua vasre wogt-, og han niaa væs 

re Speciulisl : alle Sygdouuue; tyi 
de jndfødte lduuuer til l)am, naar 

sde lider af Zpednljlued, og naar de 

nur ondt i Tasndeme Det er jckke no- 

get galkjte let Arbejde at fjel·ne en 

Tundrod fra en af de sortes ntcegs 
tige streben 

Hau nma nalnrligojii jelv stoppe si- 
ne Strøtupe1-, han cnna vcereZnedkorj og Gaktner, sink, Stuepige ogRegns 

»stadsfører, og4 naar den «ga:19bare 
Mø11t, sont i Ugcmda, bestanr af 

» mangthnndredek af hmurimuslingen 
af twilket et stort Anml frembyder on 

temcnelig forjvindensde Pengeværdi, 
da er Bogføringen og sinsseregnstas 
bet jlet ikke san ligetiL 

Under de- førfte Manne-der af sit 
Ophold i Landet, i hvllke man end- 
nu ikke ret tnngter Sproget, deng 
man de inærkelsigste Fejltagelch 

Kett efter min Ankomst bleu jcg 

lindvillet i en yøjft ubcihageljg Ass- 

Ifære En ung Dame af et ret jmutt 
inre bragte smig en Tag en Kurv 

lFrugter. isom hun Alb-d mig join 
Gove. Jeg taktede hende natnrligi 
vis yderst hiertelig og modtog Ga- 
ven Don næfte Dog kom den stønne 
igen og bragte mig en ny Gove, og 
jeg modtog den igen. Men da dette 
nu gentdg siig Dag for Dag i næs 

stsen w llger, Tom jeg efteehaansden i 
Tun-let om, at det svist idke forholdt 
fig ganfsko r-igtigt. Jeg henivendte 
mig til en Ven om et godt Rand 
og fik Underretning som, two-d der 

egentlig var Meningen med disfe 
sasa ihcerdige gentagne Bei-g sog Ga- 
ver. Det er Stit blandt de indfsdte 
at en ung Minde, der Wer en 

zÆgtefoelle, blisver ved at aperbrsinge 
lGasver til den udvalqte, hnn føler sig 
ssdroget til, og naar han modtager 
dendes Gover, opmnntrer han heu- 
de til at fortscette med jine Opmcerb 
sont-baden For hver Gang, Gaven 
modtages, faar hun mere Tillid til, 
at hun bar fundet Naade for den 

unge Monds ·Øjne, at han elsker 
ihende, og efter wogen Tids Forløb 
vil gere bende Telde om at blisvc 
hans Konk- 

Man kan trenke sig min Sindss 
stemnckng, da jeg htrte denne For- 
klaring og tænkte paa de mange 
uwewdige Bedäfer. sfom jeg uden mit 
Mdende havde givet Pigen paa mine 
Wust over for her-de 

Dot var tm en ret ubehagelig 
Opgcve at meddele Iden forte Sten- 
hed, at jeg ved at modtvge Gaverne 
flet ikke havde villet tilckendegive, at 
jeg indvilgede i at indgaa Ægtes 

gab med den smulkke Fruigtbkingsers 
e. 

Hun blu- iikeget vksd og fokwd 
»mi« smed tungt sHjerte iog stammer- 

Hfuld Mine. Hun Undgik fra den 
Stnsnd af alttd den Iwide Barthen-sd 
Hytte.« »Kr. Dgibl.« 

) 
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L J en Vog Ined Titlcn »F Loder- 
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WHAT 

Blaudede Mcddclelfer. 
W 

« 

Død ved Ulykke. Joseph Griffin, 
en Lllcillionær fra St· Thomas, Dut» 
bleo inust og droebt paa Stedet i en 

Hotel Eli-natur i St. Franeisco 
Torsdag i sidste Uge. Han vilde gaa 
ud of Elevatsoren, mens den var i 
Beim-gelie, og derved foraariagedes 
Ulykken Man-den our ca. 70 Aar. 

. 

Borgmester Gaynor i Rom York 
sag-de i Sondeng i et Jiitervienh at 
«Tonimany« havde gjort en hel 
Tel qodt inod innige medens lder 
var niange saakaldte :)ieforniatorer, 
der benyttede Reform iom et lKamp- 
raab for at frennne deres egne Jn- 
teresser, og deres Maal Var at naa 

til Lilien-s Skatkcinniier. 
. 

wn«isineriZslmidalen Haar sin 
NynkL oq der ei riineliqvis langt til 
Enden J Zoiirdags ankoni Zenatos 
ten til Washington oii tog sannnen 
nie-) to Zwitter-, of lmilke den eno 

nyliq er bleoen gin, ind Pan Ra- 
leinili Gott-L nien fiden forsvandt 
hat-« san ingen knnde finde l)mn, og 
Sonne-me foriikrede, at de vidfte iki 
ke, lwor deresjs Fader var. 

. 

Moqueljeskomiteen i Newxyorsk 
har aflyst den paaicenkte Rsooievelt 
P a ro d e of den sjimple men win- 
gsendo Grund, at der mieldte sig iaa 

inmitqu tiil Dein-Helle at det vilde ta- 

ge 45 til 18 Timer at passere for- 
bi hinn. oa den sanlodes blev enUimus 
lighed Nu er det Mieningsen at til- 

stille en simpseL men vcerdig Mod- 

tagelse, pas-senkte ved en Estrceiis 
dents Hjemkomst 

To Born af John Conc-l), Elim- 
«beth, N. J, en Son, A’lfred, paa 3 
Aar osg en Dotter-, Lonsiie, paa 6 
Aar, døde i Gaar Morges sont Fol- 
ge ai at have driikket Patentmedis 
eine. Mioderen havde weint en Fla- 
ike Mediicin i et Jsikab, sog mens- 
hnn giik i Byen at forrette Ærsinder, 
betroode linn do to new-nie Vorn til 
en Stifter paa 11 Aar. Da Moderen 
ksotn shjem fortalte den ækdre Søs 
ster, at de to fmaa Ihwvde druskket 
Medicinen. Do de ikce Mutes svge 
ai dot, fcndte de ikke efter Doktors 
smen lod »dem spife »der-es Aftensi 
nickd, og saa lag-de Moderen dem til 
Sen-N Heu paa Ratten fik de void- 
som -Krasnipe, og nd paa Morgen- 
stnnden dode de. 

En Helivedsnmffsinc opdagcsts 
Zøwdaq Eftersmiddaq Wo Dom Den- 
nisons Veranda, 1507 Yntesis Et» 
Omaha. To Sinnapiger, Denn-Hans 
Latier og en Legekasmimersat, op- 
dagede en »Mit case« om Eiter-mid- 
dagem og de pro-umt- at Iøftc »den, 
inen den var dein for tung. De han- 
dc dog fnnet den veltet balvejs 
over paa -Si«dcsn, lwad der igav An- 
’1k-dn’ing til, at Fadermn da ban kotn 
niem, opdnchey at der qik en Snor 

fra ,,suit case«en ned igennem Gul- 
1wt. Ved PolIitiets Underføgelse fand-r 
det, at dar var 24 Hasltvpundsstyb 
ker af Dynwmiti Kassen, og en Pi- 
stol var fanledes -anbrogt, at den 
tun-de trækkes of med Snoren Der 
var scrt »Er-oft no«k piaa til at sprænge 
hele EHuset si Luften og sdelægsge 
Familien, Frawk sErdinan er an- 

boldt «som imsistænkt fsor Attmfattet 
Gan er en tvivlisoim Karakter og fkal 
tidligere have truet Tennisosn paa 
Lisvet. 

. 

Fra Dnbuque, Iowa, melsdes un- 

der 20. ds» at Byon nn har sværet 
fri for Jldebrande i tre Uger — 

siden Walter Stinth blev arresteret« 
paa Æstantke ant, at han varBrands 
stiften Der fortoelles faa visdere, at 

Stnith shar tilftaaet, at han Paa- 
satte de to Brando i Opkrashwset og 

udfatte 1000 Mennesker for Lisvss 
fare. Politiet er osverbeosist o-m, sat. 
·det ogsaa er hom, der har paasat to 
ansdre Brande. 

Niels Johnson af Ba"ltic, S. D» 
der er tæt vod 80 Aar, var forleden 
paa Besøg i Ssioux Falls. Han skørte 
de 17 Mil derind med Jernbane; 
smen du han jkulde hie-m fandt hian, 
at Toget »vor gaaet fra hom. Saa 
tog han asf Sted til Fods og tibbages 
lagde de 17 Mil i 5 Timer, deri ind- 
befattet en Stand-J midtvejs for at 
spife til Mid-dag. Godt gjort af en 

80aarig. 
I 

Astronmnerne er nu uenige onl, 

hsnorvidt Kometons Hale berørte Jor- 
den. Te fleer fynes at 1ncne, at den 
bøjede uden out. Men det Var jo da 
heller ikske underling, om en Ha-le, 
dor et 18,0l)0,00() Mile lau-g, kunde 
bøje en saadan Ztnule til Ziden for 
»Moder« Jord. 

Reprwsentant McLachlan fra Ca- 
I-ifornia ta«lte Torsdag i sisdste Uge i 
Neprwientantshufet meget ftcerkt for 
Beskyttelse af vor PacifikkysL Han 
l)aw.dede, at i dcsn F«ors»var5sta11d, som 
Veftksysten nu er i, jaa Bunde en 

Krig med en orientalsk Magt skomsme 
ril at betyde Pacifiskkystens Løsriivels 
se fm llnionen. Han vilde ibke span, 
«og slmn havde ventet stned sit Forslag, 
til Vi have-de Fred med den hele 
Vordem men frennnede Magter 
skensdte fodt, hvor sdaarliig Forfatning 
vor Pacißickyst er i, og san ansiaa 
ihan det »er klogest, at Landets egne 
Borgere ogfsaa bloo gjort bekendt 
mcd Zituarioneu. 

Jorden "rundt. 
J findendan er der de tre førstie 

Mann-ever i Aar bleven stjaalet 400 

Cykler. 
. 

En Hund i Vejleegsnetu sont rnsan 

biande rasget Himlpene fra, kom et 

Par Dagse after hjem fra Sfoven 
med en Næven-nge, ssosm den derefter 
»die-de 

I 

Ensge15«k Bank paa Islaan Frsa 
Neykjasvik nceldes til t)ii1t3. Bur» at 
ider i den nærmseftie Frecwtkd vkl bä- 
veOpretdet en eingekaI Dissbontobcmk 
si Neykjcwkk paa Island 

I 

Sitsor Brand. London, ci. Maj. Til 
»Morning Lender« telsegmferses fra 
Kobe, at Byen Avmsori er bleven 
fnlidftænsdig wdeslagit ved en Brand. 
16 Perssoiner er somksosmne og mange- 
fnarede Der er brcendt 8000 Dafe, 
oig 30,000 Personer er husivislde 

. 

Den finfke Landdug. Helsin«gsfors, 
s. Maj. Lawddagen har ivedstasget 
Grimdlovsusdvalgets Jnsdstilliiwg om 

at afgive en Ercklærinsg, der skal gsaa 
nd Wa, at da Louforslanet onc de 

hele Riget vedrørensde Looe mede- 
rer en ftærk LEndring i de fisnske 
Ermde og da Landdasgon ikke 
san apgiive ssin Rot tisl at afgøre sau- 
dannse SpørsgsmasaL miser l»den dct 

for umusligt atafsgisve wogen Udtalels 
ssse som diette Lovfonslag 

Forflagset oedtoges med 137 St. 
mvd 40 St. De sidstnævnte staut-te 
for et Forflsag af Ssooiabdemakmten 
Vuobijokis om ast usdselwde Motive- 
riswgsen « 

Mädet varede 9 Ttmer, iog all-e 26 
Tabere Hut-rede fig til devolgsets 
Sstilln1g. 

Atter llrso i Lejren. Blnefiields, 
Nicariagu-a, 20. Maj. — Marinossols 
ldoter med Miafki11-gevcerer.fra.ll. S. 
sKanonbasasd »Pa’duca«h« Flog Lejr oms 

kvinsg det asmevikansscke Konsulat Eber 
«for at befskntte det, og de -vil forblfve 
»der, indtsil den nsicaraguasnfke Krisgss 
Kvise er Oberster-et Madriz osg Eftras 
da Hierene Isisgger over-for hinanden 

sc 

irr-den for tre Mil fra Byen. Forposti 
fægtning begyndte iDag, og det vil 
uden Dviv ist-te vare læwge, før det 
afgøtendo Slag bryder løs. 

J en SkærmydseL fom fandt Sted 
i Gam- og varede sover en Time, 
faIdt Mageng 100 Mand, omtrent 
Iige msange paa shver Side. Ameri- 
ikanerne i Byen bar søgt Tilflusgx i 
Konssulatot De frygter for Madriz’ 
Heer, kwis den faar Magrem Og dens 
Stocke« uil Uære Marinerne Iangt 
oivevlegen 

Situationen i Grækeinlnnsd. Berlin, 
c. Maj. Til ,,L«oka-lasnzeiger« meldes 
fra Athen: 

De Officerer, der ved Krigsretten 
er blseoen dømte til at udtrwde af 
Heer-en, hat i Gaar affenudst at Tele- 
gram til Fisorfu til Kosn George, 
i hvislket sde amnosder Ksonzxn um if- 
ke at stadfæste Summen Et Tele- 
gram af lignende Jnldshochd er ogsaa 
bbeven sewdt Ministerpræsideinten. 

J Gan-r begaiv 12 affkedigsede Of- 
ficerer sig til Krigssmsinifter Zorbas 
fom Depustastivn paa egnse og Fællers 
Weg-M men Krisgsstniinifterpn nægtep 
de at ncsodtage dem. De trængcke 
imsidlertisd mesd Magst ini«d i Ministe- 
rens Ksontor sog enklærede onerfor 
hem, at sdse ikke var til Sind-S rsoligt 
at taialsei den Stam, der var tilføjet 
dem, og truede mied Hasmh Zorvas 
sont-ede, at Dommen ser uisgenskalides 
lig. 

. 

Kong Gustafs Helb1·eds-tilfta11-d. 
Orn Konsg Gustsafs Befinsdendse osg 
Reisepslnncsr for Iden nasvmeste Frem- 
tixd mklsdes fra München til Soensfska 
Telegsrantbyräm J sdet Onidse- Kinn-gen 
lider af, Silappelje i Mavcms ogTar· 
menes Funsktsioner i Forbindels 
se med Jschiassmærtsen er der sallemde 
insdxmwdt nosgien B-edr-insg, idat Kon- 
gsen, ssom i de sisdfte Ungr bar faaet 
flydmsde Næring, nn ogfaa kan insdi 
bage fast Føda Behangdlinsgen i Mün- 
chen untder Professor Schmeningper 
vil vimeligvis svare ca. 8 Dage, Zwar- 
paa sdser eftier onfsosssorenssi Ønske 
skal hewgaa ea. 10 Tag-e, inden Kon- 
san afflnrtser Gebund-fingen oig reif-er 
bjem til Zwei-rig. Kotigen paatænsker 
i M-el«lenntiden at opkyolde ifg nsogbe 
Dasgse i Wien soq beføgse Jasgtndstrisls 
liingon sog der-einst iefster Jttsdbydekbe 
af Konsgen -o-g Dronningen af Ru- 
mænien rejssso ti-! deres Slsost ,,Si-n«aia« 
i Kiarpatersne. Disfse Planet er dog 
ikkie definitive, men afhængser as Kon- 
gens Befrinsdentde 

Santhalmissionen. 
Missioncer Boddiiuq er den Z. 

Maj kommen til starlssbad i BEFO- 
men, ioig vsil fortsætte Kur-en der i 
denne Man-red, sauledes, at han kan 
tago derfrsa lige til Sankhalmiissfios 
non-S Aarämøde i Beweise den I. 
Juni, lwor bl. a. Zosgncprwft Vil- 
liclsm Zørcnsen oil indlede en offents 
lsig Forlmndling af bewdelig Inter- 
Esse for Sonrhaslinsissfionens Venner. 
Eftc Zlagolsomødet vil Missionin 

Boddi11,i deltage i den store Mis- 
sionskmifierenre i Editibursgb, Skor- 
lan«d, bvor dcsusden Paftor P. Ol- 
denbnm im Tun-mark og Professor 
Blegen fra Angsburg Seminar. 
Mitttieciwlis, Bärin-, vil repræsens 
tote Sandhalmisfiionm Professor 
Blsegen agter mied »der samme at bei-- 
ge Daninmrik W Morgen Fra Dan- 
mark er lmn opfordret disl at ksonrme 
til Santabmisssionens Aarsimsød-e. 

Skrefskuds Swdom -vod-varer svæs 

fentbig usw-andrer J Begiyndelim af 
Vanmetisden forværkedes dem men 

der ivar mod ISlutningen af April 
indtraadt noget wlisgere Veir med 
gsod deflydelfe paa Starb-hode 
standen. 

» 

Undor Boddings Europaveife sw- 
ker O. SkatiiPeterlen Ilsfamwloitien 
og M. A. Pederfon Virksomlheden i 
det gamle Land. 


