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Esloclxkgusam 
Negnca standjkt Inabaucttafik ogs 

gsr and-u Stude. 

Den th dog i Almindelighcd taugt 
merk Gaun. 

Cyicago, j;’-. Aug. — Ztormen, 
"1·om yar vasrcst almindeligc : de 

fxestc af wendet-J Egne, yar været 

haardest j MksfisfippisTalexL sem- 
bauerue hat yast Vejvær mcd at 

holde deres Tog gaaende. ijicago 
Burlington and Luincy Bauen dar 
haft flere Uckoaftninger i Næryeden 
of Savanna, Jus-. Negnen, der faldt 
i Strømch jtyrtede ned ad Bakkers 
ne langs MisjisjjppisDalem og To- 
gene blev paa Grund dekaf forfins 
jede og arrwcrcdc til Chicago og 
andre Bock sicrc Timer efter den 
beste-We Tib. Northwestern Bauen, 
der itte var tatser bejkadiget, maats 

te give Winds- for Burlingtmttog. 
ChjcagcY Miiwautee og Stk Paul 

Bauen var ogsaa vasket .ud flere 
Frieder, eet Sted i Savanna, Jll» 
og flerc Its-der i Nærhcdcn af Du- 
buque, Ja. Mississippi-Floden fteg 
tre Fod, og fiere Siedet blev Lan-«l 
landct langsäs Floden oversvømmet 

Fiel-c Usgnjnger krskua Hed- 

brwndt, anmsndte of Lytt; men ved 
Sidcn Oc: of Var Reguen gjort 
uberegneiig meget godt, iærlig for 
Majfen og Grwsgangfne, ogfaa for 
jene Komiker- 

Angaaende Regnftormen i Shiro-? 
go i Sønddgs jkcives i Guar: « 

»Parap1y vor tun ringe Beihi- 
telse for en ChicagoiBorgek, der 
var udc under Regnen sent i Gast 
(Søndag) Formiddag. 

Dkevm -of en Bind, der umfer 
var fom en Orkan, forvandlede Neg- 
ncn mange- af Fortovcne til fmaa 
Flodety og long Tid efter, at Reg- 
nen standscde, ftod Vandet i Ga- 
dekne og gjcrde dem stteu ufars 
bare selv fcr Automobiler· Binden 
brød Grencs of Trwerne og beim-e- 
de Gader og Gkæsplasner med dem. 

Kl. 11 Mo Himmelen pludsclig 
sag mors. at dct saa ud, som det 
var Afteii i Ztedet for Formiddaq. 
Los tændtcis. cg der var Meinst-Efeu 
som mafusd at de kundc fis Stier- 
net-. 

»Mi« Have fund hauc- taalt en 

cl Regu«, kagde en, Tom bor i 
en Forstad, ,,endog efter dist, vi sit 
i Getan chn den behsvede fikkert 
ikfe nær san ins-get, som den fiki 
Dag.« 

( 
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De Liberale Vandt. 

London, Il. Aug. —— Premier 
Asanithits sicgcri-(g, som gør For- 
dring paa at være Storbritaniens 
TemokkatL Tone i Aftes sin Vil- 
lie iqcnnem ved en Afftennting« der 
vTod 131 :7«.od TH. Vcsd denne 
Stemmeqjvning hat Lordernes Hus 
valt at gcm jnd paa, hvad de Li- 
berale paaimar er Folkets Villie, 
og tilitemt .,Viscount« Morbys 
Forslag ikke at insiftere paa Lok- 
dsrnes Ændtingsforilag til en Par- 
lamentsvedtcegt, hvad der praktifk 
set limiteker Lokdernes Magt til at 
kunne suspendere saadan Vedtægt i 
to Aar og sger »Hu-use of Com- 
mons«, Toririn i hsi Grad. 

Den state Grundcovskamp, sum 
dekmed er endt, begyndte for am- 

krkuq to Aar fideik, da Lord-mes. 
Hut forkaftede David Lloyd Genge- 
Statstasfekereng Budget. 

Væknepligten i Australien har 
medert, at 150, 000 unge Mænd 
i Alderen 14—17 Aar er indskrev- 
ne i Rullernr. 

4 bricht, 30 kommen til Stude. 
I JäsHiiIiikmqhsik 

Fort Wonne-, Jud» Is. Aug. —- 

»l zlllenneskcr blev drasbt, og 30 kom 
til Zkade, da.Pl-nn«fylvania 18 Ti- 

»merL--Tog, paa Vej fra Chicago til 

Mem York, lsb af Sporet Vest for 
Vorn her i Aften, mens det gik med 
’en Fort af 50 Mil i Ihnen. Jdet 
de to Lokomotivm fom trat Hur- 
ti;1loz.xet, forlod Stinnerne, for de 
itnod et Fragtlotomotiv, og de tre 
Lokomotiver hobedes op i en Dynge 
nf lsksjkst oq forvredöt Jem. Bag- 
angevoqnom Nøgvognem Splscvogs 
neu ou tozovevoqne verltcde i Grif- 
ten. Te fleste af dem, der kom til 
Stadt-, var i Røgvognen og iSpises 
bog-Im da Ulykken stete. —- Af de 
draslite ncrvneis en Jugend-n enzyk- 
Dødcr oq en Pasiagciy sum ikke er 

qcnkendt 

Togo og Roosevelt. 
Zslicltcn aflæggck Bespg has 

Frcdsstiftercn. 
New York, 13. Aug. —- Søhels 

ten Adineral Togo aflagde i Tag 
Etspmsiident Roosevelt et Bei-g.s 
Tilsyneladende var det dog itte 
Fredsstifteren fka Portsmoutl), menl 
dertmod Kæmpen Roojevett, Admisj 
taten onstede at liilfe paa. Derpact 
wdede i huen Fald den Foræring,’ 
Adminalen bragte med iig op ad-, 
Sagamoke HilL Det var nemlig enj strigsrnstning, nedlagt i et elegant 
udarbejdet Mahognislrin, prydet 
nted japanfle Nationalfarver. Den- 
ne Gave til Roojevelt hnvde Admi-- 
ralen bevoret som en Hemmeligihed 
hele Tiden, .fiden han reiste hfemme 
Im Ztedie hat-de han set freinad 
inmd den Tid, da han person-l 
lig stulde ist-des med Roofevelt.3 
For siden den Tid, da denne var 

den ledende Aand i Fredsnnderss 
handlingerne i Portsmonth, har de 
to Itstand vekilet mange Vreve og 
geniidigt nasret Venndring foi hin-- 
nnden » 

» 
Ta Admirale-n ankoni til Rooses 

Volk-J Hieni, ncødtts denne bani med 
lldmnlnst: »Der fornøjer mig at 

ltun-de Zeinl« Adniimlen bullede 
jog lmns Aniigt lnste, da han nd- 
tkntte iin Glasde over perfonlig at 

"l)ilie-naa en Mand, Tom han si)iites, 
Thon alle-rede lendte iaa qodt. 
s Naturlinvists nød de Lnncheon 
Hain-nen, nie-n med Undtagelie af 
jAdmiImlens Folge og GeneralStei 
wardd Woodford var denne Lun- 
Icheon en privat Affekt-e 

Tre japanite Fotogrckfifter kørte 
fra New York til Sagamore Hill 
for at faa et Fotografi af de to 

Verønitheder tiliamntem men — de 
nmatte reife tilbage med uforkettet 
Sag. De to Oerrer satte itte Pris 
paa den Stab-. 

V 

I E t Fremtidens Land. 
Alaska fim Finansfpekulation. 

Det er nu « Aar, siden de For- 
encde Ztaters Regerinq købte Ala- 
skad vidtstrakte Institutimn af Rus- 
land for 7,2()(),00() Dollars. Næps 
pe nogen tænkte den Gang paa at 

betragte detto Køb nd fra national- 
økonomifke Synspunkter, og der 
faldt ogjaa paa Kongressey stærke 

IOrd om den formentiige altfor hsje 
Pris, som man betalte for det til- 
fvneladende saa ade, ufrugtbare og 
fattige Land. Det var alenix politifte 
Henfym der den Gang var raadeni 
de. 

Erst-ringen hak imidlektid vift,«at 
Kebet ogsaa«som Finansfpekulation 
paa den mest glimrende Maave har 
ifvaret Regnlng. Eiter nylig anstils 
lede Beretninger hat de Forqnede 
Stater allevede nu faaet Ksbefumi 

wen W Gange tilbage; Nettogevini 
ften kan nu aarlig anslaas til 400 

Procent af Kobesnmmem ock de.: 

nærmeste Fremtid lover 1000 Pro- 
cent. To eller tre smaa Sælhundes 
øer har alone indbragt mere end 
Kobeiummekn og Lassefiskerierne gi- 
ver et Udbytte af 10 Millionec aars 

lig. Gukdproduktionens aarligeGens 
nemsnitsvcerdi er nu 20 Mill. Dol- 
laks. 

En endnu kun lidet udnyttetRigs 
domskitde besidder Landet endelig 
i sine Kullejer, der efter sagkyns 
diges Undersøgelier skal være af 
ganike uhyre Dimensionen En be- 
kendt Geolog, Tr. Brooks, der i 13 
Aar hat berejft Landct og gjort 
dets Underføgelse til sin Livsopgas 
ve, hævder, at Kullejerne vil kunne 
give et lldbytte af i det mindfte 15 
Milliarder Tons alene for de al- 
lekede nu grundigt undetføgte Di- 
strikter. Tet paapeges, hvilken uhyre 
Betydning Udnyttelfen as disse ri- 
ge kllkuliquedcr vil kunne faa for 
Handclen paa Stillehavets Kosten 
oq oqsaa fm et militærpolitisk 
Synsspunkn f. Ets. med en even- 

tuel amerikanskijavnnst Konflikt for 
Øjcy vil de kunne blivc en Faktor 
of afasrcnde Vetydning.. 

Avlsberetningen 
af t. August. 

Unlmiudclig stsr Nedgaug i Juli 
Manard 

"Washington, D. C. 10. Aug. —’ 

Avlingsberetningen for August viser 
den største Nedgang i en enkelt 
Mauned siden 190L Aarfagen her- 
til har vceret vedvarende Tørke og 
stærk sede. Den i Gadr af Land- 
bmqsdepartementet offentliggivrte 
Rapport’giver en Overfigt over den 

Skade, sotn alle Sasdarter har lidt 
i Juli Manned, oq ifølge denne 
bliner der et mindre Udbytte pr. 

Acre end i noget Aar i den siin 

forlsbne Tiaarsperiode Men hin 

tidig viser Napporten en Totalprus 
duktion, som knn fein Aar i Lan- 
dets Historie hnr ovekgnnet. 

Cn neennere Undersøqelfe nsrRau 
porten og en Sannnenlignism nusd 

tidligerv Aan Nanimrter ndviiciu 
at der sandfynligviks oldriu bar va- 

ret« en enkelt Maamd i Landen 

Agerbrugs Historie da Tnbct Zur 

misret ina stott, som det var i Ju 
li Liliede dette Amt siidiil Maa- 
nedencs iidsic Tel var Tørken nd- 

tsredt Ouei««!)eie :Uinjs.-areulet, JJ 

Hoden øgcsdr i betydelig Grad III-» 
limgelim :Uiaj—:i1)s-slen er jinlkie 
Iliapimrten reduceret med MS Mig- 
iioner Bu. Avlsoveriiaget fmtllikus 
den l. August var nemlig Migli- 
221,«100 Bu. Den l. Juli bat-Lucr- 
jlaget 2,U.-Ji;,i)()(),um), Sidste »Um-z 

Heft gav 3,125,908,000 Bu. 
Foraarshveden er reduccret im 

245 Millionek Bushels til en an- 

«tagen Produktion af 209,515,t)t)() 
’Buihels. Samtidig var der et al- 

"vorligt Tab i Hanrehøitem idet den- 
ue nu anflaas til 818,000,000 Bu. 

’eller 309,()U(),000 Vufhels mindre 
end i Fior. Desuden hat det nord- 

»vesilige Baarhvedeftrøg lidt ikke ba- 
’ke of Tørke og Hebe, men ogfaa af 
fort Ruft og Brand. Foraarshves 
dens Tilftand blev sat til 59.8, mod 

78.8 for en Mauned siden og 61 
i Fior, da der var faktisk Uaar i 

Nord Dakota. Høavlen er blevet 

Fikadet næften lige iaa meget iom 
Kornavlen paa Grund af- Regu- 
mangel, idet Overslaget for Auguit 

er 49 Millioner Ton mod 61 Mil- 
»lioner Ton i Fior, en Nedgang af 
i 12 Millioner Tdns. Rug og Byg er 

«ogiasa blevet haardt fkadet, idet 
PRughøiispen antages at ifkulle blive 
Tun so, 677, 000 Bu. mod 33, 039- 
4000 Bu. i Fior, og Bygheiten an- 

ilaas til 189, 000, 000 Bu mod162i 
000,000 Vu. i 1910. 

i 

MW 
umkommen, 

16,0()0 Hjcm Idrlagt. 

Vjctoria, V. C» 13. Aug. — 

Lock 500 Mennesker umkom, og 
Hon- LNclasggelser baade paa Land 
km Hav fomarfagedes af en Tyfon 
o-; dcrmed folgende HøjsVa11de, som 
anncsøgte Japan den 26.Juli. Saa- 
Lcdes fortæller Mandfkabct paa 
,.C-1npres-3 of Japan« her i Dag. 
Fisterslaaderne fraZ-hidzttot"a led al- 

Vorligt. Over 200 Fiscere druknede. 
Ovcr 12,00() Hufe faldt iflg. 

officielt Overjlag samtnen i Tokio 
og Omegn. 4,000 Hnse ødelagdes 
i Yokosuka Tokios -Op1ag-«Jhuse og 
Fabriksdistkikt led alvorligt; otte 
Bring-shqu der indeholdt Varer 
for 816,000,000, lzlev ødelagL 
Blandt Taberne var Keda og Sa- 
wadt, Tom havde ,,cornered« Ris- 
mnrkcdet i den Grad, at der Tagen 
Eornd var udftodt en Ordre, som 
rudncerede Pxiscn paa Nis- m pCt. 
TO todte 8500,000 Vaskd af Ris. 
Tnsoncn sprængkc Iliishførnet 

Stok Brand i St. Paul, Minn. 

« 

cl. Paul, Minn., 12. Aug. — 

Minnesota Voxs and Lumber Co. 
vaa Minneiota og Whitall Its. 
bar været hjemføgt af en« Brand- 
Icr sdelagde Bygningerne paa et 
Areal stort 3 Acres. Tabet an- 

ilaas til mindst s75,000, —Træ- 
last for 850,000, Maskineri for 
815,()()0, og 810,000 for Skade 
paa Kontorbygninger. Asiurancen 
var ikke over s40,000. 50 Mond 

ier bleven arbejdsløse ved Branden- 
Man ved sitt-, hvad der har været 
Aarsag til Branden. 

— 

Anartiet i Persien. St. Peters- 
dorg, 26. Juli. Til »St. Peters- 

jhorg Teleqr.-Bur.« meldes fra Te- 
Thcrant »in-r udrustes Ekspeditioner 
mod Muhamed Ali og Salar ed 
Daulel). Bachtiarcrne jkal have lo- 
vct flmts at ville udicnde 8000Ryts 
tcre. Moizcs Saltnnel), en Tillmens 
gn- af Saltar og »Bang vil blive 
ndnasmit til Fort-r for Etgpcditios 
nen og tillige til Guvcsrnør over 

Asterabad oa Maianderan. 
Eiter Formchndcs har fliegt-ringen 

til Heniiqt at sont- Ojaslp bos den 

beryqtede favkaiiite chrrorist Sheis 
dar Khan. Tor csr udiat on Pris 
paa Muhmncd Alis Hoved, og der 

hverves Mordeer. Kirsrmanshah ven- 

tes fra Time til Time erobret af 
Salt-r ed Dauleh. J Hamadan er 

Myndighederue flygtct Jndbnggers 
ne hat« bedt Prian rykke ind i 
Vyen. J Mciclied bar Geistligheden 
udtalt iig imod Forfatningen. An- 
tallet az« Muhamed Ali-S Tilhænges 
re ihnes at vokse. 

v 

Dampfkibsnotitscr. 

»O-«er Il« er affeilct sra Chri- 
stiansand mcd Als-? Pastagerer og 
vontes til New York den 22. ds. 
Vil otter afsejks derfm den 31. ds. 

og ventes da til Christianfand den 
9. Sept. 1911. 

»Helliq Olav« vil affcjle fra New 
York den 17. Aug. og ventes at 
naa til Skandinavicn den 27. 

August 

Aarsberetningen. 
Menigbeder og Præster, der end- 

nu ikke hat indjendt Beftilling Paa 
Aarsberetningen 1911, bedes ind- 
sende faadan snareft muligtz 

»Dan. Luth. Publ. Haufe 
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Ezzkirdeii räiist 
J Marokko er In franske Forrets 

ningsfolk bleven plyndrede, bl. a. 

for lu,000 Fres. i Kontanter. 

Kejfer Wilhelm har telegraferet 
til Suatanen af Tyrkiet, at han vil 
stwnke 20,000 Mark til de Brand- 
lidte i KonstantinopeL 

Prinsregent Leopold af Belgien, 
der for nogle Maaneder siden fyldte 
W Aar, er i den ienere Tid oftere 
falden i Befvimelfe. 

Sultanen af Tyrkjet iiges at ch- 

re alvorlig syg, saa hans Tilstand 
qivcr Lægerne Vlnledning til Be- 

k111uring. Halt lider af en Nyres 
jygdom og Aareforkalkning. 

Dømt Negcsrplager. BrüsfeL 27. 
Juli. Løjtnant Arnald er paa 
Grund of Grufomheder, han hat 
beqoaet i Kongo, bleven idømt 12 
Llarsri Ztmfarbejde. 

Te- franske Vindyrkere. Paris- 
27. Juli. Da Ordcnen er nccften 
holt genoprettet i Marnei og Au- 
be-Diftriktet,. er de dertil udkoms 

ymcmderede Tropper vendt tilbage 
til den-F- Garnisoner. 

Te franske Anarkifter. Der er 

blevet fotetaget Hufundersøgelser i 
Bladet »La guerre sociales« Loka- 
ler samt hos 10 Anarkister. Anak- 
kisterne Goldschild og Meo blev 
arrefterede, og desuden beflaglags 
des der en Mængde Papirer. 

s 

Zabotage. Paris-, 28. Juli. J 
Haer er famtlige 10 Telegrafkabs 
ler, der forbinder Frankrig og Eng- 
land, blechn civerskaaret paa et 
Steh melchm Telegrafstationen og 
Kosten Politin hat foretaget en 

Anlmldelse. 

Im Portugal. Den konstitucrens 
dcs Forsmnling i Portugal bar for- 
kastet Den Paragmf i Forfatningss. 
forslaxwL ifølge hvilkcn Nepubliks 
Fcn skal draqcs Omsom for, at Kvins 
dernc faar on Fanden Opdmgclse, 
at de kan udøve dores verfonlsige 
og politjfke Rottigbedpr og Pligter. 

Mindede Uhu-fern Ton Mono- 
xnist«-cPk1!1-jt"m·t’ i sinnsuntintmed bar 
sanet Mcddcslelje Unt, at trc Grcrkcre 
er blcvcn myrdet ved den tyrki7kc 
Landsby Kisjvo i Vilajettet Mona- 
ftir. Patriarkcn bar nn over for 
Pol-ten gjort Foreftillinaer i An- 
ledninq af de talrigc Mord i Ma- 
krdonien 

Hoden i Wien. Wien, 29. Juli. 
J Gaar er Zsl Personer bleven 
rinnt af Hcdejlng. Eet af Tilfælde- 
ne lmr medført Laden. 

Orden, der har varet H Tage 
og stadig været ftigende og saa 
stckrk, at den har fremkaldt mange 
Leids-falng Sygdomstilfælde af 
·Hedeslag, er nu aftaget noget, idetl 
der i Eftermiddag er faldcn stærk 
Tordenregm blendet med HagL 

Koleraen Berlin, 27. Juli. TilJ 
Momenbladene telegraferes fra 
Tanzig: Til Hospitalex i Marien-» 
burg, er der i Gaar b agt toKvinL 
der fra Kreder Stab lidende cif4 
Kolera. Tre Pers-mer er ftillet un- 

der Observation. Der er truffet 
omfattende Forfigttghedgregler. 

! Konstantinopeb 27. Juli. J Gaar 

er» der her fotefaldet 18 Tilfælde 

f 
af Kolera, hvoraf 9 endte med Di- 
deu. 

· 

Rufminger i Argentina. Buenos 
Aires, 30. Juli. Ved et i Dag of- 
fentliggjort Dekret approberes« en 
Kontrakt om Bygning af en til 
Dreadnought-3kibe bestemt Dok og 
andre Arbejder i Orlogshavuen i 
BahiasBlanca Arbejdertte koste 7 
Mill. Pesos. Kontrakten er afflut- 
»tet med et tysk Firma. 

En Udvisning. Berlin, 27. Juli- 
Paa et ikkesoffentligt socialdemokras 
tifk Møde har den franfke«Socialist 
Yvetot ikke blot angrebet den tyfkke 
Akt-gering men ogsaa direkte opfer- 
dret de tyske værnepligtige til i 
Tilfmldc af Krig at vendeVaabnene 
niud deresis egne Foresatte. J den 

Anledning er der straks udftedt Udi 
visningsdekret mod hom, og han 
har derefter forladt Tyskland. 

f- 

Fra det ,,moderne Tyrki. Politiet 
i sswnsmntinopel har arresteret en 

Funktionær ved det græike Konsu- 
lat, som paaslodes at have folgt 
Lotteriludder til Bedste for den 
græike Flaade, og pint ham paa en 

barbariif Monde. For at afpresfe 
liam Navnene paa dem,"«dk-r folgte 
Lodder, stak man tilspidjede Fjer 
oh under hans Negle. Den græske 
Regering hat anmodet de vorige 
Magtesrs Gesandter om en fælles 
Protest mod det wrkiske Politis 
Voldsihandlinger. 

. 

llroligheder i Portugal Berlin, 
Lis. Juli. Til Morgpnbladene mel- 
deis sra Lisiabom J Kirken i Lo- 
brigo i Iiærheden af Ragoa er det 
fontmot til et alvorligt Sanunens 
swd mollem Royalifter og Republis 
kauert-e Ncpublikanernes Form 
Costa, blev dræbt ved et Knivftik 
lumfrw Tot kom til en Kamp, hvor 
man brugtc Knivc og Revolvere. 
Militasr maatte genuprette Ordenstr- 
Jfølgo »Scculo« «cr l Personer 
drei-by ist saaret haardt og 30 lette- 
ke« s-«« ? -!- so 

·"' 

-. 
» 

« 

Optik-rot i Albanim OfficielL 
wildes-, at Im grwske Stark-r er 

dutkede up i Egncnc omkring Zio- 
tism og Ost-obena, qg lmrtigt dra· 
Art ind"i det indre af Landen De 
tnrliske Troppcsiz dcsr staat tilRaas 
dighed, erklæres for at nærc utils 
inultisligctil at jage Forfølgelfen 
op. Cz Z Tage er der i alt blcvcn 
set U graska Starcr af en Styx-le 
paa 25 til 45 Mand. Det mcddes 
lc,-:s, at der er lslcvcn set græike Of- 
ficerer med erov i disse Skarer. 
En 50 Mond ftærk bulgarsk Skare 
under Kommmido af Kawadiew hat 
ved Domirkafu til Trods forVagts 
postcrne oversfrcdet Wardarfloden 
m Vanelinicn, lworpaa denkst-dra- 
gct videre til ziapryly for at naa 

Villajetet Monaftir. 
Torghut Ssbewkct Pafsha er af- 

rejft til KonstantinapeL og Essad 
Paiha har overtaget Kommandoen. 

Etvvbrnnd i Zuerikr Høgnktijs, 
:’-«. Juli, Et af Zkovlnand hast-get 
Onmmdc umfntter omkring 15 Tdr. 
Land, bvoraf 10 Tdr. Land un 

Naaleskov og Reiten Lyng. Jlimh 
der var begrcenfet ved 3y2iTiden 
wrong Eftcrnkiddag, vedblev at uli 
me i Lyngen on blas-jede op flere 
Gang i Løbct af Ratten, men slnki 
fedes af de udftillede Brandvagter. 

Man ved ikke, hvorledes Jlden 
er opstaaet, nie-n Sandsnnligheden 
taler for-, at det er fket vcd Ciäars 
rygning. Tobakrvgning er forvudt 
ved Opslaq i Skovene paa Bierget, 
men Forbudet overholdcss tun i 
ringe Grad. Det er den fi. Stoy- 
brand paa Kullabcrg i de fidstesc 
Aar, oa de er sandsynligvis ask 
opstaaede ved Tobakswgniug, 

» 


