
jw", 
«l)snimken" 

ts Um 

Only sENL VVEEKLY 
lMNIsH Ntcwsmpme 

Publishsif in U. s. A- 

lt it) «- «(1 by 
««!·ch UNlTh -,-, lell EV. 

,- 

1,UT«. ci. «,-·1" 
) Jud 18 publish «««- 

Dan. Luth. Publ. ««-, Se, 
Mast-. Not-L ·,« Musiker-seit 

I 
—- -4 «- «. 

»von-liessen» 
er set enefte hauste VIII 
i Inmiko der udqm 

to Sange 
om llgen 

udsms is 
Its- Um »s. ils-I- 

m. IIIIUU 

Mosis-a W 
fis m Ists-Ists- 

1 

Np mi. » blau Nebr» Tirsdag den 0 chcmbct 1910. » 19. Anax- 
Mis. Eli-U død. 
Hun dpr as Pneumonia i Vofton 

i sit 91. Aar. 

En kigt bcgavcy dybt teligips 
Natur var hun. 

Leut wrong Aftcn døde Wirs. 

Mary Baker Olloucr Cddy, Grund- 

læggerlsn og Lcdcrcn af ,,El)ristian 
Ertrag-N Zel"ten, i sit Hjem i Vo- 

ston, Mass» i sit km. Aar. Hun 
haddc Lag-et en stærk Forli-Ilele der 

flog over til Pncumonia og lnsndesh 
sirwftcr var udtønttc, saa hun na- 

turligL sagdc en tillaldt Last-, hul- 

chic under for EygdounnetL Lor- 
dag Listen faldt hun rolig i Spott, 
og Tie, der var outlring heim-, hav- 
de undt Ucd at gøre sig fortrolige 
met-, at ljun var oaudket hcdm 

Vk Eml itkc nteddcle Tagbladei 
msis lange Beflrinelse af Mer Eddy 
og heuch- Fortjeneftcr (?) men 

tun lidt, der Inaaske lan bidraxje 
en Emule til Forsmaelsc af denn-: 

nmsrlcllgc Winde. 

Forst noglc lldtalelsrr as frem- 
HtJJanu LUTUIUR 

Bisfw Zanmel Follows:s: ,,:llkr-:i. 
Eddn Var en tut-get masrkelig zwin- 
« Nu nanede frem gennem sum- 

TrasngilOIY til den Platte-, lnm be- 
t«l(1-dts·« 

Tr. O. J. Festes-. adopteret Eøn 
ai Wir-J Eddyt ,,«.I.Iirs·.-. Eddn var 

den elikeligfte Winde, sont Werden 
nogen Zinde lmk iendt, on ieq troi·, 
lmad bun leerte hun vil aavne 
:lIi«enneit«elie«den niere end noqen on- 

den.« 
Erisenaior Chandler. New-Hanni- 

shire: »Dir-S. Eddy dar fikkert en 

meget mærkværdig Fiamkten hoad 
Menneikehedens endelige Dom end 
maatte blive anaaaende »Ehriftian 
Science« Hendes Evne til at 

paavirke sin Tilhænqcres Sind oq 
til at organiiere en im Vetendelie 
bar vwret masgtig, oq den hat« 
gjort hende til een of Tidens no- 

tabl Kvinder.« 
Illinois Christian Science forlagsi 

komite: ,,Skønt Mrs. Eddy ivar me- 

get afholdt af Christian-Scientifter, 
faa »vi! hendes Død ikke berste Vi- 
denikabens uomtvistelige Faktum 
Verdien af Mrs. Eddys Arbejde 
kan itke bedømmeö for Tiden.« » 

Vi ikal saa videke meddele, hvad 
der fortcelles om, hvorledes MrH 
Eddy kom ind paa sin Teori. 

J flere Aar havde Mes. Cddyl 
spgt at finde Forbindelien mellem 
legemlia Lidelse oq det. mentalel 
Smiskmmkt Hun lassle et sinkt· An- 
tol Veter desangaaendc og grun- 
dedc derovcsr i 2lI Aar. Doq havde 
hun ingen Jdc om at qørc nogot 
viderc end at studere den Genitand, 
sont interesfcrede l)ende, indtil i 
18Mj. J dette Aar indtmf Brude- 
vunktet i hendes Liv. 

Det var i dette Aar, at Mrs. 
Edth der da var Ente efter Oberst 
George W. Glover, oplevede en al- 
vorlig Hændelse i Sake-n, Mass» 
hvor hun boede. Denne Hændelfe 
blev Aas-sagen til Formulekingen as 
Chrkstian Stience Temäen 

Mtö Eddy gsk en Vinserdag hen 
ad en iset Gede, gked og säde Hun 
faldt medks haatdt og flog sit Ho- 
ved ssstod Raiidstenen Hün blev 
amt« op beysdstst, og bragt sig sLit em, hbbk hiiv iik sen beäs 
cegsselxy des kunde skasfeL Lcksj Ferne eMedh at hun uniulig kunå 

de esseka sine Veskgdigelsee, N 
at lsmi i des hyseste skte kunde leve 

længere end tre Dage. 
stlge Mes. Eddys egen Beskris 

velse as denne Episode herte hun 
faa Eimer esser Hæildeksem da hun 
atter vorkommen til Bevidsthed, 
gis-tm iom spat-s at take til has-s 

de gennem Rummet Hun var alene 
og tog sin Bibel, san faldt op ved 
Matth. 9. siap,, hum der fortalleis 
om Helbredelsen af den ooerkbrndne 
Mand. 

»Den Sandhed, fom friede denne 
Mand, joa jexI«, ikrev Acri-. Edde 
om dette Tilfælde »Den Kraft, fom 
qan ham Stolze følte jeg. Det guds 
dommelige ui ,som belbredede den 
vasrkbrudms, Male- mig, og feg reiste 
nqu fra dette Insekten-J Leie, hel- 
bredet og fri.« 

Juden 21 Timer efter den-Wien- 
delse reiste Mw Eddy sig fra sit 
Leie, fuldt belbredet og gil« ind i et 
tilstødende Tat-elfe, hvor bendes 
Venner var forsamlet. De skreq, 
da de san bende, idet de tasnfte at 
lnm var død, m de san liendeiri Neu 
færd. 

Der synes slet inqen Tvivl nt 
kunne timress out, at tllcrsx Eddn jo 
um« en dnbt religiøs Natur. J fle- 
re ksletninqer inne-J lnm at baue haft 
meqet tilfællesks med Leo Tolstoi, 
som fikkert ogsaa var religiøs. Beq- 
ae var arebne af den mennefkeliqe 
Nod na Elendialied oq Lasset om 

at afbicelpe den. Men Elendiqbedens 
dybefte Aarsaq, Syndem spores 
der ikle Erkendelse af bos noqen af 
dem, heller ille Troen vna Jesus 
Flristuiz fom Frelfek og For- 
foner«. Lignende Anstuelfe nee- 

res desvcrrre af manae of vor Tids 
ellers cedle oq ftore Acmdetx De er 

reliaisfe, men deres Reliaissitet er 

hedenfk. Jesus er for dem væs 
feutlig det famme som hedenfke Re- 
liqionsftiftere -- en stor Moral- 

llcrrer og Mennefleven. 

Booker Washington 
i Chicago. 

Sigm at 400,000 Negkte un eier 
og dvkkek Fatmc i Sydeu. 

Den bermntcs sortcs Skalen-and 
holdt i Sondan Forcdma flere 
Stedcr i Cbimna Det vigtiafte Fo- 
rtsdraa sholdt han om Aste-neu for 

zMedlemnIer af Chiroqu Sundav 
jEvcsning Clnb i Okrbeftra Hall. 
! »Sydens Neqre er passeret iaens 
Uns-n drrcsi Løntnnslalder« Cfilln sta- 
»q(-), fagde han« »Jen- Aar tilbaacn 
da en nna Neqer brnatcs Patentch 
der-Sko, rød Voft og andre ftasrkt 
knlørte Klmdninqsstykkcsr on fonds-s- 
w i Mode-nun da faade Folk til Ein 
folut »Der for du csn danncst Rom-M 
on gieblikkelia ajordcs de- den Elnts 
nim, at Oplvsninq var ftadolia 
for Neuerracm Roten bar nn- 

deraaact en mirrkelia Fomndrina 
i de sidstis 25 Aar. Enbvvr Rate 

bar fin Lømmelaldkr. og Negrene 
er gaaet iqennem deres. Jeg kan 
hufkr. da jea var 12 Aar sammel- 
at jeg tænkte, jeq var san fmart, 
at ieq forspate at give mine For- 
ældre Rand med Henfyn til Fami- 
lie-Rgeting. Dei er et Tegn paa 
Lsmmelen i et Menneikes Liv. 

Da Abmham Lincoln ach Nr- 

grene deres Frihed, kunde knn 2 
Procent af dem lasse oq fkrkor. 
Nu kan over 50 Procent of dem 
lasse- oq fkrivo Kun i to Tilfælde 
er Graduenter im min Stole ble- 
ven strasset for Lovovekxrwdelsc J 

.Dag er der over 23,000 Negers 
zpræster i Amerika. Nearene Maler 

ISkat af omkring WOCOOCW 
,af Efendom For 20 Aar fiden eies 
kdes tun 2 Banxer.af Nesva Nu et 

,det 52.. J Spottet-works oq idyvi 

fkes omkking 400,000 Famu- af Ne- 
kgre, og i de samme Stifter eier de 
over 800,000 Hieni. Hvide Folk fer 
eMIHen Reser, oq i de fleste Til- 
fælde — shvad fer de? Negeren 
gem- lanafamt, tat-er laanomt oa 
Lenker langsomt. Men man maa 

huka at de Tom opqune blandt 

Endboerne bar Vant sig til deres 
Benennunde Llced Undtagelse af Had- 
fnruen ligner Regen-n nøjngtigSyd 
boen i alt, lwad lmn gnr.« 

Kirfen og Verden 
i dct tyvende Aarhnudtcde. 

J en Artikel i ,,London Quar- 
terln Neuiem« fremsætter Profess- 
sor Tanidsdn ndgle Betragtninger 
om Aarsagerne til den moderne- 
Nedganq i det religiøfe Liv. 

Han oderuejer de nmnge svage 
Punkter i Organisation og Mete- 
de, saanel sont ogjaa de stadige og 

llvitre dognmtiske Ilngreln der er 

·larakterjstiste for Nntiden 
Hans sinnklnsioner fyness at bas- 

re·:- af en steerk O11erl1eni53ni1m, der 
qrnnder sig nun omhngnelig Zagt- 
tagelse 

Gan striver: 
Det tyvende Aarhundredeis Ktrs 

te mangler intet nden en sandere 
onf dybere Religion, og intet an- 
det nil ftrwfke til. Hirten-J Ind- 
flndelse ncm Werden staat i nøjagi 
tigt For-hold til dens« eget religiøs 
se Lin. Ten Virktting, de siriftne 
i en given Tid ndøver, staar i liges fix-en- Forhold til Naturen of deres 
Religion. Tet er den størfte Sand- 

;l)ed, at Kirken ejer fan saa ntegen 
Jndflydelscy fom den fortjener. 
l Professoren paaviser, at dersom 
der er Mangel paa den højeste Art 

Jaf Jndflydelse, er der ingen anden 
»Bei at nenninde den end den gam- 
nkeldags: at leve den hsjeste Art af 
Liv. Men dette opnaas ikke ved 
Hjaslp af Looginning: der ncaa fte 
en Nytcendina fra Lyfets Gilde 

Det heddek: 
Torfmn do mankus iklu er til 

Find-:- at søqo denno, uma de faa 
vife den Vei. Til at lwgyndis med er 

Mr csllcsr to tilstraskkcliacr Te vil illr 
lasnxus forblims von vllcr to. J wr- 

scst er der fotsløfcndp Kraft nok til 
at fwtte den help Verm-n i Brand 
Den ftørstc Hindring finde-I i den 
formelle kllclhions og Navnekristcsns 
dommcsnsks unnttixus Vrwndfol 

»unfkereu« udgaar to Gange 
om Ugcn og kostet kun 81.50 per 
Ausgang. Provenummer iendes ftit 

;Paa Forlangende. 

Blaudede Mcddclktscn 
Zinsftnssv Eulkch Inl» ;’- Tu- 
J LI. -5.U1t)n·11jcht oq J. J. Ton 

nolly lnsr im »Um-n bleis- sørt ai et 

311e5k1·cd ned ad m Vjcmsich mvd 
hier«-is Wonne ou Heim ng lusgmwt 
under et 271 Jud dnlst Ein-inq. Ti- 
iiar doq i Stand til at arm-o siq 

»Bei nd ou kom fm dct med min- 
»drc Vesjkndiaelfmri Begat- Hostc oms 

"kont. on »Nme bleu ajort ubrn- 
Noliaix 

! . 

, Officerer i vor Flaadc hasdrcss. 

LLondom Z. Dec. —- Noar Admiral 

iJofevb B. Mardock af De Fore- 
Inede Staxers Atlanterbavsflaades 
Is. Division og 100 andre afjklaos 
Idens Offjcerer var ÆreSgkefter ved 
ven Bankkt i Guildhixlh som Lord 

IMuyoren hade arteingeret i Gauk. 
Der var kalt ca. 1000 Mär-. 

Autzxtgobikieren -mq4—betale. Fka 
St. Paul, Mixm» meldes om Uds 

fgldet af en Retsfaq Miss Clara 
Filber fraclmwopd ksrte med»en 
Heft ,og jun Mike-s en Autopxxohih 
dek« kirhsxte Jorm Technik i Gang. 
fom him var ud for den, MADE 
sigkx vie-v» fokitzraxkkqt og »1-b Mk. 
Wiss Fisher kom til Skade og ans 

Jaqu- ng imkid Grath for Stdn-eg- 

erstatnihg. J en lavere Ret afviste 
Tommercn Sagen, men Højefteret 
lJar nu tilkendt Mifs Fijher Ska- 
deserstatning. 

O 

Jndiancrc dræbcr U »Trap- 
pers«. Fairbanks, Alaska, 3 JEc 
Judionerc i Illcnuut TIJccxiinley Di- 

striktet, 123 Mit fra Fairbznfk fi- 
ges at have dræbt (; hoide »Pap- 
perds«. Efterretuingeu bragtes her- 
til af John Mchud, en vpfnxssct 
Tyrifanger. Det svar imidlertfd Tun 

Ruyter, hau bragte. Det siJesI at 
Jndianerne lider Hungersnød zuc- 
Usfund af Vildets lldryddelse. 

8500 for rt Knä. Fra III-»e- 
lort, La» fortælch, at Pufiusektcsr 
Norman i Oil City havde Ithfset 
:Uk’rs. Hunter i Postkontoret, »F dor- 

for fortangte hun 5132000 i Eksxnts 

Hing. Tistriktsdommer Murfst Int- 
u- styssscts Vasrdi til 3500 os; saa 
Tagde han til Mr. Norton, est bcm 
saa gaqtmel nok ud til at nwe 

.klogere. 

«a11inqer-BinchotWuntcen Erz-Ase 

samtnen i Washington i ,s,—rsssdags:« 
for at drøfte Flertalsindstillkxion 
til .8intmresien. Mødet, fom Heu 

Holdt i Fonnand miutcs Wislicxici 
jiontor sknlde fortsættes i Lørdagss. 

jTe demokratiskc Medlemmer af 
Tsiomitrrn vitde ogsaa holde Møde 
Lørdaq Eftcrmiddag. 

Senator Nclson ankam til Wash- 
ington i Fredaqs oq fort efter ind- 
fmidt siq i hans Kontor Senatorer- 
ne k)inot, Flint og Sutherland og 
Konaresmasndene McCall og Olms 
fted. 

Ell Te tcpnblikanike Medleinsss « a7 

s 

i 

Vrwndt ihjcl ved Brugen af Ke-« 
roiin. Raciinh Wis» 3. Dec. ——. 

Den 51-aarikus Mond Joseph Sa-; 
dovski csr brkrndt ihjcl i deres 
Hjem her i Nacinin De forføgteI 
at opfriike Foret i Køkkenovnens 
med Ficrofin Begae Lig brændte 
til Kul, før Brandvmscnet Wth 
Mijs Annie Sadovski rcddede fig« 
men bleo saa farliq forbrænsdt, atT 
dcst or innligt, at hun ier kan leve.l 

Use-»nur Andale Sektionsformand 
i Bowdon, N. Dak. forføgte at til-n- 

dcs For tin-d stiiisolin ou bleu san 

fnrliq forlIra-«iidt, at han dødc ef- 
tcsr noqle faa Minuttersrs Forlølx 

Ednmrd Edininidion, sum havde 
Vasrislio fminnen nied inmi, blev 

ins-liq, tin-n ii«ii- linani«liq, sann-i 
:’liidi«ihl hat« to Tirødrc i Minne- 

iotn Hans- Eisitci sum i Alniini 

disliqlnsd bat llm ldt Wiss- fnis hani nur 

i LIiiim i :I.li’inni-sota. 
. 

! Vii fmtaqc Coui Himde 
«.wbi-nlmmi, Ti. Dei-. Som Folge 
ai Dr. Eookss Jnrøinmelie, at han 
mnligniis hat taqet fcjl i sin Paa- 
ftand oni at have iværct ved Nord- 
polen iboldt Universitctet i Gaar et 
Modi- for at drøfte Spørgsmaalet 
oni, bvorvidt den Æresgrad, sont 
blev tilftaaet Cont, skal iilbages 
kaldes. Der blev ikke fattet noqen 

endeliq Beflutning. 
I 

Garantiet hfalp. Rose Muller, 
en fmtcn Aar gammel Pige, com 
for en Ugestid fiden til New York 
paa ,,Cat:pahhia«. Hun havde reist 
over 4000 Mil. i Sens, dn hu» 
paa Grund af GigtfpggM ikke 
kund-! gqa. Pigen kom faknmeu med 

»Mqu og tre smaa Brtdre 
Untat-i teme erllærede ftrakö, at 
hun f lde fendeg tilHage Men· 
faa tragdte Faderem her bor i Chi-· 
caqo, tik og stillede 81000 Gärun- 
ti for, at hun fkke skulpe falde det 
iokfentlige til Byede Det hjqxp Pi- 
gen fik Lov at komme i Land og 
lykkelia var hun. 

: 

glorden rundt 

i J Byen Taridje oed Marmor-a- 
haocr (mellem entom-ist Tyrki og 
Lillcojiciu hoc en Brand logt 900 
Huie i Affe. 

s d 

Ecn Tag iorleden fort-samt Pier i 

stonfmntinopcl 37 Tilfcrloe »si. 21 

Tødsfald of noli-m 
. 

filg Linusau Isctitoks er i Zept 
kUkouneo ZU Zejlitibc og 21 Juno 
ifjbe qaoot under. 

i . 

J Tot cngelske Positurer har E sidstc 
Klar bei-met 5,106 Mill. Pofssaaesr 
drraf Z TlIiilliarchr Breoe. 

« 

Nenn-M Bomo, Prcniiermi:1l·ssre;k 
i 31)daf1·ifn, oil til Foroaret kinmnz 
til London for ot oocrowrcs Kron- 
ninqsfestcsrno 

. 

! Ost tyik Presse-forward omfattende 
iallc hidtidixus, Presseorgauifotioner 

i Tnfkland, damit-dok- den M. Nov 
i Berlin. 

. 

En Maorig Millionasrdatker : 

Ungarn cr fornylig efter ftote og 
longoarige Familiekampe blrvest 
gift mod en 23aorig Doqleier. 

I 

Tit Fianado indvandrede i 1909 
208,000 Personer og i Aar MO- 
00f). J 1911 ocntes en Fuss-Ind- 
ring paa honved -100,000 Pers-mer 

o 

De arresterede Valgretsdamcr i 
London bloo Lørdag den 19 Nov- 
olle løssladt paa Foranledning as 
susdenrigsminister Winfton churci 
yill. 

Czaren hnr ti1 Taf for udvis 
Stæstfrihed fotæret fin Sviger: nde 
Ztorhertuqinden af Hesscm Est Ver 
lcshalsboand til en Vwrdi af MO- 
000 Mk. 

. 

X 
0 Ungarn hat« to Drenjts pag 

15 Aar Iidkæmpet en Duel pm 
Pistolen J fjerde Omgang Amtes 
en af de unge Duellanter i cZier- 
tet oq styrtcde død til Ds.ordesn 

Portugsals Regt-ringt Bisse-how 
ist. November. Ministeren fo-: of- 
fentlige Arbejder har inchivct Ve- 
ncrinq om Afikcsd Hatt vil Glive 
lldnasvnt til Gesandt i Ni) de 
Janeiro. 

J llpscila fcsjrech Lørdazi den 
19. Nov. 2()0-Aaret for »Die-: fung- 
Iiga Ventenskaps-30cicsteten««s Stif- 
telfc-. Samtidia afsløredes Jarkos 

jaget i Domkirken over Stock-en- 
Hborg. 

Den fyrstelige Flyver Darm 
itadt, 19. November. Prins Sein- 
rich af Preuser har i Da-; op- 
fyldt de. af den internationcile Luft- 
fkibsfartforcning stillede Bs.t«.spge1- 
sisr for Opnaaelsen af Patent fom 
Flyver. 

nnd-g» Jods 

II 

sEt japansk mepeskib London, 
IR. November Binde-ne meddcsietv 
at den japanfke Regsrinq hos et 
hemmende Skibsbygningsfirma hat 
leftilt et Stagikib af Dreadnuuahts 
Typm Skihet ital have et Dei-face- 
ment af 27,000 Tons. 

Stor Gavc. Ehriftianig, 19 Nov. 
Den noxjfe Mionalfsrening 
til Tuberkulosens Befæmpelse bar 
i Dag modtaget en Gave part 100 
000 Kr. fer Grogferer Hans Mai 

...... 

arbeidclien af Tuberkuloien 

F Regnjkabet for det store Jubis 
lceumsfefttog til Kejser Franz Jo- 
seph i 1908 er nu opgjort. Festtu- 
qet kostede derefter 3,800,()00 østs 
rigffe ziwuer og da Komiteen km- 
iaader over 215 Mill. Kr» nr der 
alt-Im et Underskud as 1,.«-!()0,000 
Kr. 

Ouersuøntncelfer· Saloniki 20. 
November Distrittet Zkutars er 

Dleoet hjemsøgt af voldsommeNegns 
«I"1)1. zlere Koarterer i Byeu Ska- 
:ari og 18 Land-Libyer er oocrspørns 
niede. Flere Menneskeliv skak Være 

gaaet tabt. 
I 

Te rusjifke Reuolntionaxre Mo- 
·-I"ow, 17. November. Ved den her- 
I«cereude Appelret er der i Tas; af- 
nat Tom over 31 PetioneI, der var 

junklaaede for at tilhøre det re »ala- 

Z 
l 

: I: oan e PaIti. Z dømtes til Toanasp 
arbejde, 10 til Forvisning In de 
ewige til Fæstningsarrest 

En Vane fra Europa til Jndien 
,,j1kowoja Wasij meddcsler at der 
i Russland er dannet en Komitr med 
det Formaal' at virkeliggøre Pla- 
nernc om at anlasgge en Jecnbas 
ne fra Europa gennem Perfiesi til 
Indien. Finansniwnd og Jugend- 
rer fra Frankrig, England og Tysks 
iand vil faa Scede blandt Komiteens 
Medlemmer. 

. 

,,-En Samling Kanaijer«. Paris, 
19. November. J Anledning af, at 
Turischkewitsch i Rigdumaenss MI- 
de har betegnet den franske Regers 

IriIcg som »en Samling KanxkissrC 
»den at Formanden bar paatalt 
dette, retter Bladet »Gil Blas« en 

Iorespørgscl til Ministrene Briand 
og Pichon om, hvad de agter at 
foretage fia i denne Sag 

Fra SøetL Bremen, 18. Novem- 
ber. Redningsstationen Vathopft te- 

lografcrcr, at den d. 17 November« 
har reddet to Personer fra den 
danske Galeafo »Ehr. Jenfisn«, Kap- 
tajn Christener af Faxe, fom var 

ftrandet ocd Hiddensee Galeasen 
Var lmllaftct oq paa Reise fra Køi 
bcsnhasvn til Stralsund 

. 

Atter Springflod. Wien, II Vor-. 
Til »New freie Presse« Wegme 
res- fra Triest: J Gaar Morgess 
tidliat indtraadte atter her en Dold- 
fom Springflod. Vandet oversvøms 
mode mange Gader. saa at Spor- 
chsrstrofikken i lang Tid var IFerde 
Fra Jstrien kotmuer der ftadig nye 
kllcedsdelelser onc Ulykker· Serrlig 
ftor Skade har Springfloden an- 

rcsttct i Grado. « 
. 

Oversuømmelserne i Franker 
Paris, 18. November. J felvsg Pa- 
ris og dens Omegn er Seinen paa- 
uy ftegen 20 Centimeter J For- 
staden Jsvry, fom i Januar blev 
meget stærkt hjemføgt af Ovchvøuxk 
m«elserne, staar de lasvere liggcnde 

UGadcr under Band. 
Efterretninqerne fra Pronjsrsers 

ne hvor der flcrc Stcsdcr has mfet 
Oceftige Snestorme, lyder oqfaa ma- 

get foruroligende. Fra Bordcaux 
melde3, at Garounc er traadLovex 
jine Vreddcr og har bortskyllxt 
store Oplaa of Baker, der lac! pag 

Rai-kne. « « 

Paris 19.. Novemhqk.;»5eing:1-xx 
i Loh-et af sidste Nat steget 10 Cyt- 
timeter. J de lavcre liggende Ga- 

dex af Pasfy og Auteuil ftiger Nan- 
de·t langfomx 
Fra forfkellige Egne af Zrmks 

tig indlsber der Efterretningck om 

voxdsomme Regnskyl pg Stiestorm· 
Navnlia er Champagne, Rost-M- 
lon og Payp de Gex bkeven Hem- 
sagte Trafikken er flete Siedet ak- 
brudt, og Flederne ftiger 


