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IN 

linkence Jiighniiskilo 
Hun dir rolig og stille over 90 Aar 

gemach 

Eu qf Verdeus betydeligstf 
Kvinder et vandret beden. 

London, 15. Aug. — « Miss- Flo- 
rence :12igl)tingale, ,,Engelen fra 
Firimkrigen«, dode her i Aftes i en 

Alder af 90 Aar og omtr. 4 Maa- 
neder. Den ædle Winde, som viede 
de iyge og saurede hole sit Zins-» 
Arlsejdcy fik en blid og rolig Todl 
Hun sov ind tilsuneladende uden nosi 
gen Todskan1p. I 

Florencc Nightingale var fodt ii 
Mai 1820 i Firenze landre ziilderl siger i Flor-ents) iom Dotter af en. 

engelit lstodsejer Eiter at hun gen-« 
nein flere Reife-: havde gjort sigs 
betendt med en Mængde Stolen 
Hoipitaler oq filantropiike Anstal- 
ter i Europa og navnlig havde op-. 
lmldt sig lasngcre Tid i Paris okH 
ved Tiotonisieanftalten i Kaiser-E 
werth, otn hvilken hun udgav et- 
Slkiit, vendte hun hjem til Engsj 
land og brnckte en stor Del af fing 
Formue til at forbedke Hofpitalssk 
forlwldene i London. ! 

ilnder Krimkrigen begav hnn fig» 
til Skutari og Valaklawa og lom 
her i Spidien for Militcerhospitas 
lerne. Til en Tid havde hun 4 Mil 
af kaarede —- fire Mil med Felt- 
senge, Side om Side —- og kun 34 
Kvinder til at passe de iaarede 

Eiter Arigens Slutning indsam· 
lede begeistrede Landsmænd et Fand 
paa 8250,000, hvoraf Renterne ef- 
ter Florence Nightingales Ønite an- 

vendes til Uddannelfe of Smevleji 
eriker paa St. Thomas Hoipital i 
London. 

J 1908 kleo hun kaaret til LEress 
botaerinde as London, og Kong Ed- 
wnrd tildelte hende »Order of Me- 
rit«, den fineite lldcnrerkelie, som 
det staat i den engelste sionges 
Mast at give nogen. Medlemsantols 
let i denne Orden er bearcenset til 
fire og tyve og indbefatter bl. a.I 
Mcend som Lord Roberts, Lokdi 
Woliely, Feltmarihal Lord Kitches 
net-, Fyrft Yamagata og Admiral 
Tose. Som Paaskonnelse af ben- 
dess Tienester i Krigstid blev hun 
qioet Titelen »Sei-v of Grace ofl 
St. Jon of Jerusalem«. Hendesl 
feloovofrende Arbejde hat vieretl 
Genitand for Lovpkisninger paa allei 
TungemaaL 

Tet forteelles, at talrige doende; Soldater kyssede bendes Skngge, 
idet hun aik forbi med sin lille Nat- 
lampe. Da Officerer fra Krimkris 
gen var iamlet til en Banket iorl 
nogle Aar iidem blev de ovfordret 
til at nedftrive vaa Sedler Nat-net 
paa den Person, hois Tieneste nn- 
der Krimkriaen vilde leve lwngft il 
Erindrinaen De icrev alle udenl 

lhidtaqelie Naonet Florence Right-, 
ingale « 

Sine Erindringer bar Florencel 
Rightingale ossentliggiort i flere 
Ell-ifer ,,-Vints on Hoivitals«, uds 
qioet i London 1860: «Notes on 

Nursinq«, udqivet 1860 oq sein-re 
ooeriot paa Tyftz Mutes on thel 
Sanitaty Stute of the Akmy in 
kindisch udgivet 1M: »Wie ok 

Deutl- in Jus-Mc udgivet 1875, 
p. fl- 

London. t7. Ins. —- Greis-mer 
ne ei OMI Icokenee Nishikase-les 
Testament- afflpc i sank Uqu 
Im at lade Liqet life-Die m of-« 
ientiia Wiss-e i sehn-W- 
Idsevt De user sie san-et indl 
den W i Mist M 
Iiis Zika Mist M m 

II M print sum-lis- sti- 

En Mindeceremoni finder Sted om 

Middagen i St. Paul Kathedral 
hvor Kongen vil lade sig repræs 
sentere. 

(Væfentlig efter den dagligi 
«Skand.«). 

Primærvalgene. 
Ølbryggcrnes Randidat leitet i 

Nebraska. 

J California gaar Jnsurgeuternt 
af med Seiten. 

Tet er sanlig mellem de demo- 
kratier Gnvernørlandidater, Gnvers 
nør Ehallenberger og Mayor Tahli 
man of Omal)a, PriniærsValgkami 
pen har staaet. Man haabede je, at 

Guvernør Shallenberger skulde have 
gaaet af Ined Zeiten, men der spaas 
edes ogsaa, at det faloonoenligi 
Element inden for det repnblikanski 
Parti vilde hjælpe til at nomineki 
Tahlman Og denne Epaadocn syneå 
at vaere gaaet i vayldelfe Sterlic 
i Omaha hat Dahlman faaet ftoi 
Majoritet. Hans Majoritet i Eta 
ten bliver dog ikke nær saa stor, son« 
det straks syntes. J Dag til Mor 
gen ftaar de to’s Stemmer saaledes 
Dahlman 22,515, Sballenbergei 
19,561. Men i Omaba alene ei 

Tahlmans Majoritet 5,293, sac 
Shallenberger har melletn 2,()()0 og 
3,000 Stemniers Majoritet i der 
øvrige Del af Staten Han har dc 
heller ier helt opgivet Haabet on 

at vinde en·dnu. 
Af de to republiianske Kandidaten 

bar Aldrich 13,905 og Eady 12,04( 
Stemmer, saa Aldrich er rimeligi 
vis nomineret. 

Til U. S. Senator er Senatos 
Burkett aennomineket af Rennin 
kanerne oq Kongresmand Hitchcocl 
af Demokraten-L 

San Francisco, Cal·, 17. Aug 
——— Efter de forstc Underretningei 
fra Ztatsprimcervalnene i Gaar a; 
domme er Hirani W. Johasom det 

republikanske Jnsurgenttandidat, no 

mineret til Guvernør med en Majo 
ritet as omkring 50,000 Stennner 
Noest efterXJolmson synes Charle2 
F. Eurem den nuværende Stats 
fetten-en at have de bedste Chancer 
medens Anderson, de Reaulæres 
Kandidat, kommer langt nd i Ræk 
ken. Andekfon hat oiftnok ikke seire 
i et eneste Conntn. Selo her i Byen 
hvor Statsfekretcrr Euren antogei 
at være færsdeles ftærk, synes John 
fon at vceke hans Ligemand, o« 
bvis Cur-w her opnaar 3,000 Stem 
mers Majas-Reh kan han vrise si, 
lykkelig. Men i Landdiftrikterne o; 
i Los Angeles hat Johnfon faae 
flere Stemmer end alle hans Mod 
standere· tilsammenlagt J ande1 
Kongkesdifttikt, hvor Jninkgentet 
William Kent er Konaresmand M- 
Kinleys Modstander, synes begge a 

have lige gode Udsigter til at blivi 
nomineret Spredte Valgefterretnin 
aer fra 123 Pkecincts giver Ken: 
1162 og McKinlay, StalwartssKan 
didaten, 1048 Stemmeu 

Til Forbnndsfenator er nomine 
ret John D· Worts Jnfument Hat 
feirede ftolt over Most-we Stand 
patter. oq A. G. Spaulding, di 
llafhasngiges Kandidat Lineledess 
bar Jnfumenten Stepdens staaei 
MeLachlan i Monds Difttikt met 
omkktng 1,000 Stemmer. on Aon 
gkesmand Dem-IX Jnfurqeut er gen 
nomineret med mwætdende Maja 
rttet t ste Gifte-ist Deltagellen 
spimswalgene var ufædvanllq stos- 
Refnttatet at den endeltqe Ovdæb 
lttm vil first senkte foreliaqr. 

«Kpletafronten. St. Betercborkh Z 
M. It Zwist for Roten-u hat 
es. M Mikro for-last Kuc- 
IW t Mantos ou begin-i sie 
ttc W W. Ill- WI- 
fsk fis It M Moll-n ds! 
Mit fass-. 

« 

sion. 

Rooseuellumgea I 

New Yorks rcpublikanfke 
Statskomite foretrækkct Vicepræsis 

dcnt Stier-main » l 
Roofevclt lcrgger ikke Skjul paa 

sit Standpunkt ; 
I 

New York, 17. Ang. ----— Theo- 
dore Roosenelt prønede i Gam- 
sirasftcsr Incd den »gcnnle Garbe« af» 
det rcpnblikanjfe Parti her i Staten 
oq led Rederlag· Ton repnblikanske 
Ztatszskomitc fort«astcdc kned 20 mod 
13 Etennner Forjlagct om at gørik 
Er-Pm-sidenten til midlertidin 
Cyaiunan af Etatskonuentionen 
sont trasder samtnen i Saratoga den, 
27. September. Dette er det ans- 

det Rede-klag, sorn den gamle Garde 
bar tilføjet Erpræsidcntcn fide-n hanc- 

« Tilbagckomst fra Afrika ozI Europa. 
Som man vil crjndm mrgtede den 
oqjcm at Vedtage Erzbe Forslag «til 
on ny Princærnalslov, hvilken Rou- 

fcoelt anbefalcde paa det varmesto, 
før Etatslegislntnkcu af Gusoernør 
Hughes blev indkaldt til Efstrafess 

Ta Willjam J. Barnes, Sr» as( 
« Albany paa den republikccnskei 

Statskomitesz Mode i Gaar freut-( 
satte Forilag otn at gøre Vicepræ-« 

T sident James S. Sherman til mid- 
lertidig Ebairman af den republisi 
lanike Statskonoentiom protefteredei 
Lloyd E. Griscom herimod og an-« 
befalede Theodore Roofevelt for den- 
ne Stilling. Han fremsatte Forflag 
herom on foreslog desuden at nd- 

» 

fastte Voteringen til et ienere MI- 
j de. Efterat Griscom’s Ildiættelsess 
« 

foxilaa var blevet forkastet med 23 
mod 12 Etemmer. og efter at Ko- 

« miteen havde nedstemt Reinlntioneni 
« 

om at aøre Rooieoelt til Chairmnni 
: nied 20 mod 15 Summen blevi 

Vieepræsident Zlierman enstennnig 
valgt til C«hairnian. Lion Griscom: 
og Hean Mark, sont bque nnderi 

Z Debatten udtalte sig til Fordel forl 
Rooievelts Valg, deltog ikke i Af- 

" 

stemningen. Statskomiteen ndiatte 

s derivaa iine Forhandlinger til Man- 
dag den 26. September-, da den 

« 

træder samtnen i Samt-aga. Efiek 
at Komiteen havde forkastet Geiz-; 

s coms Forilag, ndtalte denne bl. a. 

folgende: s « 

»Im foreslog Rooievelt tilClJair-’ 
man, eiter at jeg havde haft en» 

Samtale med ham bekom. Gan til- 
iom Ehairnianftillingen med rette, 
ikle alene fordi han har vceret Te 
Forenede Staters Prwsident, men 

for det udmærkede Arbede lmn liar 
ndiert for det repnblikanike skarti 

» 
i Statt-n New York. Der var ikke 
Tale om at anbefale eller ikke at 
anbefale den nnværende Adminii 

» 

ftration Hvis man ier i Viceorwiis 
» 

dont Shetmans Valg til Chairmnn 
s en Anbefalinq. fom Adminiftmiioi 

nen ikce vilde have faaet, linis 
kliooievelt var blevct valgt, san et 

det et Slag i Lasten: thi Rooienelts 

: Meninq om iin Eitermands Inn-e 
er vel lendt.« 

Zaa inart Rooieuelt blev Wort 
z bekendt nied Floniitcenss Beilntiiiikg, 

ainao lvan islgende Fritaskinm 
»Ist de manne Personen Tom 

» ipnkqte min, am jen var nillin til 
at niodtage Stillinqen iom midlcrk 

s iidiq Thaieman iok Sinn-konventio- 
nen, lagde im, eitek at de var meet 

s bekendt med min Onldnisw at des 
nilde iea knn anke, lwis de nat- Jis 

paa. at man snlkede mig: tin min 
Tale vilde viive at en laadqn nat-. 
after-. at den knude geee Nym, ewis 

: Konventionen nomine-rede den rette 

s Rand oq vedtoq en helf items-ewig- 

Mike Mathem nien at den vilde 

am Rad-« holt bvaken den rette 

l 

T 

Mund bleo nomineret, eller det rig- 
tige Valgnrogram blen oedtaget.« 

J et Specieltelegram til «Record- 
Herold« hedder det bl. a·: ,,Valget 
gjordes, forstaar man, med Preefis 
dent Tafts Billigelse og fom En- 
doszsement af den nationale Adminis 
stration. Kontitemødet holdtess i den 
repnblikanske silub. Organisationen-Z 
Ledere sprang i Vognens Forsæde, 
greb Tømmem svang StandpatsPis 
sken og satte af Sted i oild og lystig 
Fort »ind i nasste Statskampagtfe 
uden at bryde sig on!, hvad Nonse- 
velt vil sige om deres Udstyr·« 

Videre hedder det fra New York 
under 18. ds» at ,,Worlds:s«, »He- 
i-ald-«:S« og »Juki-Z« Aulis-korrespon- 
denter er enige i deres Telegrammer 
im Oyfter Bau om at erklcere, at 
et anbent Brud mellem Prasjident 
Taft og Cxprcesident Roosevelt has 
siiiidet Zted 

Mayor Gayncr 
bedres fremdele5. 

Gallaghcr ntilrcgnclig? 

New York, 18. Aug. Alt tyder paa- 
at Borgtnejter Gaynor frenideles gør 
Fremfkridt imod Helbkedelse Der 
udsendtes to Bulletiner af hans Læs 
ger i Dag, den første Kl. 8,30 Mor- 

gen, den anden sil. 9,30 Aften. Beg- 
ge var korte og optimiftifke. For- 
modentlig pil· yan blive tilladt at. 

sidde oppe i Morgen, og hans to 
yngste Børn vil faa Lov til at se 
deres Faden 

James J. Gallaghess Sugfører 
sagde i Asftesx at Dr. John Reilly 
havde tilbragt en Time hos Gallag- 
her og at han forlod ham med det 
Jnsdtryk, at han er utilregnelig. 
Doktoren sandt, at der var en For- 
dybrxing i hans HiernefkaL som 
knnde tyde paa en tidligete Besta- 
digelse Arrestanten havde en over- 

spasndt Forestilling om jin egen 
Vigtighed og var utilregnelig. 

Skønt Gallagher, da han arres 

steredes, syntess at brovte af sin Mis- 
gerning, figer hans Fangevogter, 
at han tilbringer megen Tid i Bøn 

-for Vorgmesterens Helbredelse 

Sidste Flyve-Rekord. 
DeaL England, 18. Ang. —- Dei 

var forbcholdt en amerikansk Bor- 
ger at ndføre· en of de driftigfte Be- 

drifter i Flovefnnstens Historie. 
John V. Moissant fra Ehicago fløj 
i Gaar over den engclfke siannal 
fra Calais til Tilmanslone med een 

Pasfoger, og derved bar han langt 
overgaaet Vleriots, De Lesfeps og 
den nhcsldige engelfke Aoiator Noli-Z, 
som sich omkocn oed Bonrnentouth. 
—- Moiszssant ocnter at fortsætte jin 
Flugt til London i Morgen. 

Tomandsizlnvningen fra Frank- 
rig til England unr faa meget mere 

forbavsende, sordi det tun var en 

Manne-d, fiden Mai-sinnt last-te at- 
flyvcy on han har fløjet saa jjaslden 
og var san lidt lendt dlandt Luft- 
farernc, at man end ifle kendte 
hans Nationalinst. lGan gis for at 
owre Spanier-, ou dct var first, da 
dem i Tag tauche l England-, at 
man fis at oide, at lmn var en ung 
Akkitckt fra Chirogm 

432340 Iktn unsrigen 

Washington k. C» lkde Flug-- 
Vrwfidenton bar under-Firma Pro- 
klamntioner. som nnddfagek oder-li- 
sere jähe-NO Ame Land im Ra- 
Uonallsooene i Colomw Te Dele- 
If Landg. Tons Mo aller-de et- dis- 
vpmsm wet. vil lenkte bin-e minnt 
lvr Erstling. 

« 

Jokden rundt. 
Paa Amurflodem Asien, er ZW 

Fiskere druknede under en Sturm. 
. 

Den franfke Aviatiker Paulhan 
er udnævnt til Ridder af Æreslegios 
nen. 

s 

London Pleer i Juli Maaned at 

have genuemsnitlig 180 Eimer-J 

Siolflim men sit i Aar knn 80 
Timetx 

I 

Leu nurike Stol- og Mijbelfabrik 
i Moss er Søudag den 31. Juli to- 
talt ueddrwndt. Staden auslaas til 
ca. 2s)(),0n() Kr. 

. 

Den fidste Oversvønunelse i 
Schweiz hat« drcelzt Masser af Fisk, 
der nu ligger paa Bredderne og for- 
pester Luften. Te køreö bort i Log-Z- 

seoiik 

AtlanterhavSStorme Paris, 2. 

August Ved thla11terhakayste11 har 
der raset voldsotnme Storme Fle- 
re Ekibe er geaet under, og en Del 
Personer er omkomne. 

J sidfte Aar er der indvandret 
over 1 Million Mennefker til Ame- 
rika. 25,()00 Personer blev vift til- 
bage, fotdi de ikke opfyldte Ind- 
vasndringslovenö Bestemmelser. 

I 

Armenifk Sammenstød. Smyrna, 
1. August. J den herværende arme- 

uiske Rirke fandt der i Gaar et 

blodigt Sammenstsd Sted mellem 
Tilhængere og Modftanderefaf den 
armeniske Komite, 2 droebtes og 3 

ssaaredes. 
I 

17 Bomuldsspinderier omkring«· 
Manchester, England, standser de- 
res Virksomhed fra Bli. Aug. til 12. 

Sept. for at begrænse Produktionen- 
Saaledes opnaar 115,()UU Arbejdere 
en ufrinillig Zommerferie 

Hr. Fritz de Zepelin udgiver til 
Efteraaret paa Gillequins For-lag 
i Paris franske Oversættelser af H. 
Jbsens »Gengangere« og »En Fol- 
kesjende« og Jonas Lies ,,Livssla- 
ven«. De udkommer hver i 50,000 
Eksemplar og scelges for 45 Cent. 

Druknede. Wien, l. August. Fra 
Gmunden telegtaferes, at da 14 

Bønderkarle og Benderpiger i Gaar 
vilde sejle over Gmundensøen paa 
en TøtunIerflaade, kæntrede Flau- 
den, og 10 of de ombordværende 
druknede. 

i 

Maleran griber om fig. St, Pe- 
tersburg, 17. Aug. —- Professor 
Rein af »Bei røde Korsc som Re- 
geringen har sendt til SydiRusksland 
for at studere Fioleraforholdene, ind- 
beretter,«at Epidemien stadig gribek 
om fig. Mange Born sulter fordi 
Forældrene cller andre uoksne »Lan- 
rørende er døde af ddoleracm cftlsri 
ladende dem uden Forli-more 

O 

Prassident Montt dad. Bei-mein 
17. Aug. s— Prassidcnt VedroMontt 
as Clzile ankam til Bretmsn mcd 
Tampskibet »Unser Wilhelm der 
Grosic« i Gaar March og dsde 
Kl. ll.50 i Gaar Afteszu Prasiidens 
teu. fom ledfaqedes af Hin Hain-u 
og Tone-, reist-, sum tidligcre til 
Europa i Dach om at gener-rette 
lin nedbkudte Bett-red. Oan reiste 
fka New York komme tag. lom 
Akt-mutet m Bergamo-like Gemm- 
fqndt Sied, oq den var Wem-ihn- 
til bette. Undet lit soc-old i De 
Zofe-rede Sma- aflnqde hcn II 
liqu Gutm- Velsa M Mike-U 
Statt i staats-. Im. Meint du 
nwsmet fonds-linkedle ft- 
Itsiideut tsit 

Newfoundland 300 Aar. St. 
sahns-, N. F» 17. Aug. ·—— For 
tre lHundrede Aar siden grundede 
John Guy og et Selskab Kolsonister 
fra Briftol, England, det første per- 
manente Settleinent i Newfounds 
land. Til Minde om denne Begivens 
hed findet Fesiligheder i Dag Zted 
i Conception Bay i Overoærelse af 
Guvernøren, Ministeriet og andre 
Notabiliteter. 

Franskincendene i Afrika. Zion- 
stantinopeL 2. August. Bladet ,,Jk- 
dam« meddeler, at der har staaet en 

alvorlig stamp melleni Franjkmcens 
dene og Sultanen af Wadais Trop- 
per. Franskmændene led betydelige 
Tab, men til sidst lyktedes det at 
ilaa Sultanens Tropper paa Flugt. 
Disse, der efterlod over 100 faldne 
paa Valpladien, flygtede i Retning 
af Darfur. 

. 

Høsten i Franlrig. Paris-, Z. Aug. 
Agence Havas meddeler: J Folge of- 
ficielle Efterretninger vil Priserne 
paa Hvede og Mel fandsynligvis 
inart naa lidt ned· Den stigende 
Vevcegelse hat tilsyneladende naaet 
sit Højdepunkt. Ansete Landmænd 
mener, at Høsten vil udgøre mindst 
82 Millioner Centner, faa der ikke 
er Grund til Frygt, og de højeBrødi 
priser, der for Øjeblikket hersker i 
Paris, vil knn blive af kort Varigs 
bed. 

. 

Russland-I- Kornudføriel St. Pe- 
tersborg, Z. August. Paa den her-« 
-vcerende Børs afholdtes i Dag en 

Konserence af Kornhandlere for at 
ikaffe Klarhed over, hvilket »Es-stud- 
bytte man kan vente, og over den 
foreftaaende Korntransport paa 
Jernbanerne Man kom til det Re- 
sultat, at Høften er Als pCt lavere 
end i Fiord, buorior man maa uente 
en betndeliq mindre Kornndførsel 
end det foregaaende Aar. 

. 

Dømte Kvindehandlere Berlin, L. 
Aug. Ved Landretten her afsagdes i 
Tag Dom over en Bande interna- 
tionale Kvindehandlere, hvis Arre-. 
station i fin Tid vakte megen Op- 
sigt. Af de anklagede dønites en vis 
Silberreich til 21X2 Aars Tugthus 
og Wollerftein til 2 Aars Tugthus 
samt 3 Aars Ærestab og til at stil- 
les under Polititilsyn; en czekkisk 
Fwinde Gedenicka, dømtes til Si 
Maanederss Feengfel Te øvrige an- 

klagt-de blev frifundne af Mangel 
paa Bevis. 

. 

Voldfsomme Overfvømmelser. ToÅ 
kio, Japan, 16. Aug. — Efter of- 
ficiel llndersøgelse auslaan Antals 
let af døde og savnede efter den 
ftorc Onetsvømmelfe i forrige Uge 
til 1,111:2. 8,953 Huse blev skyllet 
bott. 

39 Menncfker druknet. Gibraltar, 
M. August. — det spanske Damp- 
skib ,.«J.)karto—3« qik til Bunds i 
Tags zlskomes oed Tarifa ofter et 
Sammmswd mcd den tnske Damp- 
bcmd ,,Elsa«. 532 Passagerer oa 7 
Mond as Befastningcn omkom. 

I 

ziapflnqt mean Vrcoduer og 
Luftstibc. Amienszy Freund-sah M. 
Aug. -——- Den forste Kapflugt mel- 
lem Fuglc oq Luftskibe fandt Steh 
i Garn-, oq Luftfkiiiet vandt med 
Leids-d t7 Brandt-er blev le 
lss i Douai i komme Hist-M iom 
Le Blanc med sin For-non Urlau- 
bog-inm- iiu 50 Mag W us 
Ansiencx Luftsiibet CW 
Inakt Dust-ne. osg da St M 
non-de Aussens. ver W O 
stie. Itsdmsissieanpssx 
kommen frem. antun W 
iom schied- m komm Y — XII 
L- Olsnc meu IIM ni 
meet til take-h Ost U II 


