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Svømmer over Konnt-m- 
Mr. W. T-. But-gef- sptmmet over» 

i 22. Timer og 35 Miasma-. I 

TeaL England, 6. Sept. — Efterl 
:36 Aar Nov Fiaptajn Webbs Vesf 
drift — at svømme over Kanalens 
mellem England pg Frankrig —- il- 
Dag estergjort af William T. But-» 
ges-äu Tot var hans 16. ForspgJ 
For-sie For-sog gjorde han i 1904.; 

Burgejs satte nd fka South ForeJ 
Land, Dover, FU. 11,15 Tirsdag 
Formiddog. Han laudede ved Les 
Chotelclet, en lille Landsby to Mil" 
Jst for Cape Gris Rez, Kl. 9503 
i Vierges: ban havdc faaledcs brugtv 
22 Timcr m 35 Minutter til Tit-J 
ren. En Motorbaad gjordc Ivøn1-· 
meren Følacskab. Man beregner, atl 
But-geist- paa Grund af den Ziggazsz 
mir-a kvan maatte tage, tvungcn af« 
Tidcsvand og Sirt-tm fvømmcde 60 
.’-.7-’· IJI sk kscm over den 20 Mil 
Lsredc 5«..nal. l 

Kort est-Dr Etat-ten iajde der sin. 
en tret Taagc over Kanuiem saa 
m-» uss ssbskqu Im q« .’·« ·«.,it -«.4« su-. »Hu-. »Ist 4«.1«c«« 

v x « ·. c. ’.O 
.s.«« « »L- Yes-m «·«··.«--.s 7...7 

glk wsd ?T::n::ii-rkv. Førsk Da «..r.« 
Burg. :-«-·schc, THE man UsMrMså 
nim. Under del-.- Turcsn Ist bnnj 
degunftjqct of rouq Zo. « 

« 

Men Havftrømninqcr dø;.;;- Hon" 
nie-act mod· Da et Vgr ANY-H 
XII-— k«..«. si) syn. Sen Jst :.««.« Juni ved Lohn-WE- nf ai Ein VilljeffvskH 
og Tilmab fra dem i daadm at: 
bcm Joldt ::d. Han«fokblev kkke paa- 
fkansk Grund længere, end meng. 
han telcquerede til sin Hustm at; 
bans Bedrift var lykkedeg, og fau; 
indtog Forfkifkning. Saa reinem-, 
rede rhan til England med Motorsi 
banden sor at hvile og fove. Da bonI 
lom tilbrmo til Denk, lunde banj 
nævvo trkmge lia igenncm Stank-; 
ne. som ewplmtderede hom, va· 
Srem til sit Hofe-L ; 

O 

Gamble er inde for Tafto 
Sicm City, ti. Zept. Robert 

J. Womblkx den asldre Senator fkaf 
South Dakota, fagde i et Inter-« 
vie-w her i Dag, at you or indc for« 
og lotuosigcr Tafts Gcnnominatioml 
Videre sogdc han, at hans Stett1 
vildo stotte Takt for Gennomimstij4 

»Im- i en Generation«, sagdc 
Mr. Namle »vor vi haft en saa 
dygtiq, konftrnftiv oa progressiv 
Ledelsc, som den Præsidksnt Taft bar 
givet. Der or ingen Tvivl om, ots 
min Etat oil give Prcrfidisuten hier-J 
telig Undekstøttelse. Den-te Anto- 
gelfe er mindet paa Udtalelior, fom 
feg hat samlet under mine Reisers 
gennem en Tot as South Damm! 
fiden jeq kom fra Washington, vg- 
paa Rock-, som ieg bar medic-get 
Min eaen Sticling ftemmer med. 
hvad ieg ttor at være mine Wehe-« 
res Anstuelie.« 

Demn- Senator Gambles Stil- 
lensfiasisLinie med Administrationen 
folget liqe i Hælene paa South 
Dakotas anden Senatok Ckawfosdg 
Erllcrrina, at han vil ststte Sonator 
»So Follette. . 

l 

81 Mennefker druknet. 

l 

Lima, Perts 5 Sept. —- Tcnl 
chiliansfe Damm-r Tucapel er for- 
lift, oa 81 Mennefker er drunter 
Tucapcl var et Handelsfkib, der 
for mellem Stæderne vaa Syde- 
merikas Veftkyst. Deus Drægtigs 
bed var 1,912 Tons. Skibet kom- 
manderedes af Kaptajn Man-ow. 
Vet forliste ud for Mollendo, Peru- 
og Kaptajnen er blanbt de druknes 
bei 

Christiania Unjpersitets 
HundredcarSTFest 

Jfolgc telegrafisk Meddelelfe til 
»Skand.« fejrede Norges Universi- 
tct den 2. ds. og folgende Tage sit 
Hundredaarjubilæunk Det blev 
neinlig den 2. Zept. 1811 ved kon- 
gelig Resolution befluttet, at Nor- 
ge ikulde have sit egct llnivisrfitet 
Not-ges Hovedjtad var i nævnte An- 
ledning i Lordags iført Højtidss 
skrnd, og i Gaderne myldrede dct af 
festklcrdte Mesnncfkco Universitetets 
egcntlige Oundrcdaarsfesh ved lwil- 
km Rcktok Professor Brøgger var; 
Hovedtalerem holdtes Kl. 10 For- 
n1iddog, ved bvilken Lejlighed en ny 
Feftfal blev Eudviet. Kl. 1 Eiter- 
middog foketogvs Jmmatrikulerin-» 
gen of nnc Studenter med en Tale 
of Prof. Mormnftjerne. —- J Son- 
daqs var der Festgudstjenofte i Vor. 
Fresser-J Hirsch book Studente-k- 
Ecmqforcnitmisn ndforte isn Trl af 
det musikalske Program. J Man- 
dat-s var der tdiuccoticn i Festsaich 
Tirsdog vaorelsp i Natiomksikatei 
m m· Momme ossg !«.s«":»r!:5(-·.-:.;is 
s-««-.».:o OspMr samt «-l-«s·«,-s5---« »- 

Tscsmmedo T«-i(s;1.rcde. Folqonoe Tag 
Eromvtion of Æresdoktorer. J 
Gast Hutte-de Foftlinbsstsw MADE 
not e-: F;«·«:er:"·:Z.Jikm - National-» 
Leute-ret. ; 

——--.—- O 

Jomfrufødfelen. 
Bei-guts Bist-w nægtkr Ordinatioa. 

d 

Forli-den bkagte ,,Bergens Tidens 
de« i en Artikel den Meddelelfe, at- 
tre teologiske standidateh fom ital-« 
de ordineres til Prcefter af SlkiskopiI 
pen i Bergens Stift Erichiem før 
Ordinationen blev nnderkaftet enz 
Eksnmination nf Biskovnem Specielt 
med Hensyn til, ocn de troede Paa! 
Jomfrnfødselm Da en af Kandidastz 
terne nasgtede at give besteknt Svar 
hernach ndtalte Visfoppen, at da 
nilde han ikke ordinere han« DerL 
efter besnmsede vKandidaten Zwerg-I- 
snanlet bekrwitende F 

J Artiklen rejfer »Bei-geni- Ti-l 
dende« det thridiske ZpørgsmaaLt 
on( en Vifkon kan name at ordi 
nere en m· Etaten ndncrvnt Musik« 
on det morasike SpømsmanL om»« 
det er gcwnligt, at et sliat Pres» 
»wei- paa Una de nnge Præster. 

Pan bezng Zinsrqsnmal nnmos 

des der om Sxmr fra Kirkedeparte-« 
mentct. i 

Artiflen hak- vwretsforelagt Bis 
skop Etichfen til Udtalelse on ban 
beqrnndede sit Standpunkt med, at 
han ved Ordinationen handler paa( 
Menighedensi Vegne oa sum den-II 
Nenn-Jemand og at det derfor ers 
hans Pligt at forvisie fig om, atl 
Ordinanderne ikte er i fnndamens 
tal lloverensftemmelfe med den krist- 
ne Tro. 

Russifke Adelsmænds 
Kongre5. 

Ein-r Wiss Mmifter kmr den rus-( 
Tiskc Adri indkaldt til en Monate-If i Eftcraanst for at forbandle uml 
faslles økonomiske Interessen Hvorj 
sømelig trift den rusfiske Ade-l er( 
stillest, faar man et gribende Jud-i 
tryk af ved at lasse Jndledninacn« 
til et Opraab, der for kort Tid si- 
den udfendtes fra den planlaqte 
«Kongres’ Vuream 

»Adelens Vefiddelfe og Tilvasrcli 
se staat-, som de sidfte 5 Aars Erfa- 
ring bar beleckt os om, uden for 
Lovene og beskyttes hverken afStatgs 
magten eller Laden. 

Man kan rsve adelig LIJrundcsiens4 
dom, tllintetgsre den og ved Tilins 

»tetgørels·cn lavc Neformer og Om- 

szeltninger. Der er hengaaet 5 Aut- 
log denne Tilstand er vedvarexxse 
JlIleven anerkcndt fom Vejen til 
« 

Fremskridt. 
Selv om Statsmagtens Letfini 

diglch og en foreløbig Beroligelse 
er til Stehe, hvilke Epirer til Hab 
og Nid imod Jldclen jkjuler den il- 

kc — few om Lovesn ved Samfuns 
der-J og Mcengdens Tumhed bliver 
missrøgtet selv om Polititken tri- 
nmferer og scrtter Bind for Øjnene 
as Nettem Staren og Samfundet, 
—— Taa licht den rusjijke Adel end- 
nu, og den er livslmftig. 

Deus Lpgave besmar nu deri at 

bekcempe Politik, slutte sig fast sam- 
men og ftyrke sia økonomist. Hver 
Plet leelsjord moa bevares.« 

Hvad man end ellers skal mene 

om denne lldtalelsa saa viser Er- 
klasringen om Opgaven i Slutnins 
»Im, at den russifke Adel kun hat 
Inn for den-J ogne Interessen 

Pastor Johan Olsen die-d- 

Folge :.-L«,-,Us«is·. :I.Ic«e««deleike til 
;m:i-«J.« er den mangeaaribx as- 

holdte Formand for »Den norjji 
dachte zeunfercucTC Paft Johan 
L!7—"« «- Z:. A«3g««, Jst-, otm ! 

Minneapolisz om Mo«1«ken den 5. 
s--:s. Lseqmoslmks EFUJIC s«;.Dcs END 
i St. Akt-Jam- i Gaar Eftvrmiddag 
»kl. 2. Vj haaber i næfte Uge at 
tume meddele nccrmere om Past. 
Oliens Liv og Virkfomhed samt om 

hans fidste Tage og Dad. 

Blaudedc Meddelelser.» 
Mc ( 

En frcmragendc Metodistpræst il 
Missouri, Tr. 83 H.Jobnsos1,ek1 
forfvundem og lmn syka tun at 

have efterladt den strevne Fortla- 
ring: »(55nd sendet miu Syde 

I 

Bl Med. 
Munor Horrikon i Cbicaga lmr 

i Tirstsdnqs givet strikt sOrdrI til 
Politin om Lnkninq af atle offcntJ 
ligks Spillcsbtsie 

Jolm L. Qisnnedn af Lmaiu ers 

valut tii Fornmnd for den mmhlis 
sanfte Centralfomite i Nebraska osz 
stontitwncs Hovedkvarter er flnttsutl 
fra Lincoln til Lust-km i 

! 

Ut JOHNi,1t11!11fh’stk5s«.1ldc TANZ- 
tks i anha i Tit-Maass- En lillu ViJ 
ac um 7 Am- bnsn paakort un drkristY 
as en Zporvnan liae for :I.Ik«.1dc:u:-»:«I 
Tini-. Varnet lob og legudis mn""snss! 
dcsn fdran Jota-WITan Nun ma! 
Nord LI. Nach Jdet nun anl 
fprana over Zooret fomn en Ein 
nasrnwnde chan, faa hnn ikfo en 

anan Bann, Tom kom fra modsats 
te Side, og den toa bendc og Einst-te 
hmdcs nnsd ca 25 Fad, føk den tin-v 
ftandfct Man tin-non Varnet nar; 
dad, ftarks det blev samt. Mode-ren; 
var ndc as fig felo af Fortvivlclse.H 

. 

Koberan i Tyrkiet. Konstantinm 
vol, 2. Sept. —- Koleraen fpreder: 
sig bestandiq i Tyrkict. J Fokgaars 
var der 70 nye Tilfcclde og 25; 
Dødsfald Vlandt Zoldaterne er 

Dødsfaldcne ogjaa kaltng J -Ufkup- 
i Negekingsdistriktet Kossovo, er derJ 
kxennemsnitlia 50 Tilfælde om Da- 
gen, og Sygdommen er ligefaa gif-; 
tia i Monaftir, Makedanien. Sam- 
tidia er Roleta brudt nd i«Bonnonk- 
dere, et fafthionabelt Sommer-ov- 
holdssted ved Bospokus 

London, 2. Sept. —- Fra Kon- 
stantinopel kommst Meddelelfe om, 
at Politi.præfekten bar unt-errettet 
den jsdiske Hovedrabbi am, at alle 
jsdifke Hase i Honkeny vil blive 
brwndt, da disfe Bygninger anses 
som Koleraens Hättest-»den Tusins 

·dcr af Ghettoens Beboete vil der- 
ved blive husvilde, og Jsdekolouienö 
Lederc maa jørge for dem indtil 
Uidere. 

I 

Cn Heftetytx Fra Exelfior Springs- 
Mo., meldes under 5 ds» at en 

Tcl Fartnere havde faaet fat paa 
en Befiel-Um jom bekendte sin Mis- 
geruing, og lagt bam en Strikte 
um Halse-It Men da han bad for sit 

Niv, lod de ham gaa paa den Beim- 

szsslsev at ban skulde forlade Lande-t. 
s 

! 
Fartnerbladct »zum meesmu« 

ndwqcsde i fidfte qu Prwsidentkans 
»didater for begge de to ftore politi- 
Jch Panier —- Woodrotv Wilfon af 
New Jersey for det demokratier 
Parti og Senator La Follette af 
Wisconsin for det republikanfkePars 
ti. Det indvendes incod Tast, at 
han saa bort fra 83,000,0W ame- 

rikanske Bot-gewiss Velfærd, da hcm 
Eis Necivrocitet medCanada fat igens 
nom. 

Sektahtr Cnmmins offentljozjiop 
de i Tirsdag i Record Heralt THIS-.- 
Gnmde for at ver imod Taft Tom 
Prassidcnt Han flrivm »Min al- 
ntsndelme Flut-sing et, at i cnlmrr 
lwtnchis Ema der Ins Izu-Ost 
Sied, lidctv Takt blos Vmpskdestb 
Etu- iian verre: thtlet af de Senatoq 
rer og Medlemmkr af Hulet som, 
lwor ærlige de end kan neecm er 

lendt fra Lande-is enc- Grcenfc til 
den enden fom reaktiomkre eller 
Standpatteksakf ikke progressive.« 

. 

Fra Mafon City, Ja» meldes, 
at William CMistianfens 18 Born 
(rimelizwis en danfk Familie-) flaask 
om en Arv paa 875,000. Faderem 
der har været gift to Gange oa 
haft 9 Børn med bver Huftru, dødvx 
for fort Tid sidcsn oa teftamentcrede 
beli- sin Ejendom til fin fidstc Kones 
Vorn. Nu vrøver den førfns Kones 
Vørn at faa Testamentet lendt 
11,1111diqt. Hver af Parternes bar tre 
Saaførere. 

I 

Fra Zum-am Alaska, melde-:» at 
11 Monatsin umkom, og Tiere com 
til Stabe i en Botelbrand del-Man- 

daq Aste-L Hotellet oa Tilbnaninaer 
nedlwcendtc, Tabct anslaasis til MU- 
CWL Outellet var fnldt af Mission 
oa lule Bygninchn var outsmsndt 
af Flammerne, sør der blev qjort 
DllarnL Furt-den de doch lizmer der 
14 Mennefker paa Hospital lidens 
de af Vraudsaar. 2 as dem moncs 
ikke at limnc lcva 

l 
l 

Vmssidkm Tasc i«-,Wx)kk i Ins-( 
das-J for Amor at udnrbstc De Ta- 

ler, lmn vii holde xsaa sin Sons- 
staaendo Mindre-jäh thdtil da hau- 
de ban samlot Materiale, faa lmn 
bavdo en Bunle Vom-t- og Wabe 
foran im Pan im TMZ san beantw- 
te saa, at diktms til sin Stenogra- 
fist. Ton ist-fu- Masrkofazk imn bo- 

skæftigcr iiq med. ist« T«1rif"·pørqs- 
munter 

J Mandagsz Morqu døde i Ha- 

ftings, Nebraska, Etatengi rigcstc 
Kvasgbaron, sein-ro Ztkafsatigc, Mr- 
Baktlet Richards efter en- Omsratjou 
i Lordags. Den Zu Mai vlcv han 
opereret for Gatdeftcn af de be- 

rømte Mayo Vrødrc i Rochester,» 
Minn. J Fredags blev han saa at-" 

lteer angrebet af et Mavoondc, saa 

Hmn atter nmattr lade fig werere,l 
hvilket fik Døden til Folge-. Dct 
var under Rooscvclts Adminiftras 
tion, Richards blcv Würmer Han 
vg W. G. Eomstock hade indhegs 
net 480,000 Acri-s offcntliqt Land, 
hvorpaa de græsfede 50,00() Krea- 
turer. De blev for omkring ct Aar 
siden dsmt til et Aars Famng og 
its-wo Mant. - 

I Horden rundt. 

musene i den varme, tørre Sommer 
’l)ar formeret sig i høj Grad, saa 
’der er uds at Præmier for Drab 

I Fra Leipzig meldes, at Mark- 

i 

) 
I 

LIkestersvønunercn Fadier er ble- 
.ven drcvbt Ved at læne sig ud af 
.cst Vindne i Toget ved Lyon, Frank- 
tig, idet han blev kamt at et mod- 
gaaende Zog. i J Vudapcst, Ungarn, har derz 
fundet en Pistolduel Sted mellems 
den 69aarige Grev Esterhazy og denv 
7Laariqe Grev Wolkenftein. Jugen· 
af Liuglcrne romte. ; 

i 
Heftjgt llvcjr. Paris-, 22. Aug. 

J Provinfcr11c, navnlig i Mellenvs 
f1·anfrig, dar et heftigt chjr an-; 
rettet swr Stude. J Privas er Hele; 
Dosten ødelagt. s 

Aussika Mord 9’owotfcherkask, 
LI· Nkszmit J en Gaard her i Nceri 
heben hat man fundet xigcnp :; S 
Personen der er kner d: paa den 
gtu omste Monde. 

, 
De engelike Man-met London,« 

22. Armqu Officielt meddeles, at 
der ikke vil blive afholdt Manwrer 
i Aar. Arn-sagen hertil skal være 
den vedvarende Tørke. 

» 
Ei Lokomotiv kørte den 22. Aug. 

i en Kanal ved Blage i Nærheden 
af Vordeauxz Frankrig. Lokomotiv-« 
føreren hængte fast i Mafkinen vg« 
blev trukket med ned under Vandet 
og druknede. 

Stor Lands-Einwand Berlin, 22.s 
August Til »Verl. Tagebl.« med- 
deles fra Gras: J Landsbyen Nas- 
icsnfusg udbrød der i Gaar Jld, 
himer i Løbet af kort Tid 43 Ve- 
boclfesbuse og 110 Udhufe ødelags 
des· Skaden anslaas til 2 Millio- 
Iwr østcrrigfke Kronen 

Elaqszimnnl mellcm Fichsre Akti- 
renri. Island-. Ess. August. Ved 
studisrifjord, der er Zamlingsftedet 
for nurle Zildefiskere, lmr der væs 

rot et start Flugs-maul, book-i del- 
toq Vesætnilmerne fra de norske 
Fislesarwjexc Tor er berfra affendt 
mslinet Pleitiassiftnnce, og der er 

Einst-kamst en Tel Jlrrestationen 

Ton nursle Jlrlksjdsdlnnflikt lmr 
stillst mmet flun- zkrav til Fagfors 
ennmerneg Lasset-. Der er i de fid- 
stks Ung genneinsnitliq udbetalt ca- 

:3«»,()n« m. i ZtrikelJiwlp, oq den- 
ne omøres i alt til 1,300,000 Kr- 
Arlnsjdernes tabte Furtjencfte op- 

gøres til et dobbelt Taa ftort Beleb, 
og Arbejderness direkte Tab vedzion-« 
flilten udgør saaledests m. 4 Mill. 
Kronen 

Fransle Strifcsuroljgheder. Ca- 
lais 22. August. Da der i Gaar 
Nat faudt lmsftige Sammenstød« 
Ztcd mellem strikende OavnearbejL 

! 

dere oq arbeidsvillige, har Borq111e-« 
steten nu forbudt de arbeidsvillige· 
at vile sig paa Gaden om Ratten. 
Savmsorbejderne i Dunkeraue har 
looet at hiælpe de strikende, saa 
lasnge Striken vorer. 

Marokka London, 22. August. 
Til »Morning Pos « telegraferes 
fra Tanger: Situationen i Tara- 

» 
dant er mere alvorlig, end man hids 
til Var troet. Flere Hundrede Med- 

llesmmer af Hauen-Stummen har ef- 
lter en hæftig Kam-v befat en Del af 

EByett Antallet af dræEte beløber 
M til 16 

Guvernøren bar hettftillet til Eu- 

srmnrcrne at tage dercs Tilflugt til 
Byens CitadeL 

Et Attentat. Fra Kanton, Kina, 
meldes, at flere Revolutionsmænd 
har forsøgt at myrde Admiral Li 
Chung med en Bombe, og at flere 
af dem ved den Lejlighed omkom. 
Admiralen er gaaet meget fkarpt 
frem mod den revolutioncere Bevo- 
gelse og hat ladet omtrent 100 Re- 
Volutionsmænd heut-eite. Hos de 
drcesbte fandtes revolutionære Skrifs 
ter, i hvilke det kinesifke Folt op- 
fordredcs til at fordrive Mande- 
Dynaftith oq gørcs Kina til en Re- 
publik: hvis de fremmede Magter 
ikke vil ftøtte den revolutionære Be- 
vægelse, vil de blive betragtet som 
chndett 

. 

Forsvundet berømt Maleri. Pa- 
ris, 22. August. J Eftermiddag op- 
dagede man pludielig, at et af de 
berømte Billeder paa Louvre-Mu- 
seist, ncmlig Leonardo da VinfiIPors 
tus« af Mona Liia, var forfvundet, 
idet kun Nammen Var tilbage. Man 
trocde fø1«st, at nogle Fotoqrafer, 
disk havde Punkt Tllsadeisk til Of re- 

vroduccre Villedct. bar-de tin-Pf det 
imsu szcm i deres Atelier, mcn den- 
ne Formodning vifte fig at være 
fcflagtig. Eiter Foklydcnde er Poli- 
tiet ncrrmcft tilbøjeliqt til at tro, 
at Billcsdet csr blcvct fix-met af en 
cllcr andeu, der hervcd vilde lscviäe, 
at Opfnnet paa Louvrc er Regt-d 
mangelfuldt. 

Tørken i Morge. sjriftiania, 23. 
Aug. —- Vandftanden i Elvene er 

uu saa lav, at man ikke har haft saa 
lidt Band jiden i 1901. Dette gekl- 
der saavel Øftlandet som Sydlans 
det og den sydligste Del af Vestlans 
det. Den eneste Trøft er, at der for- 
yaabentlig vil komme Høstflom og 
rette paa Situationen. Hvis den 
ilke kommen vil Udsigterne forDrifs 
ten ved Brugene være dasarlig til 
Binteren. J 1904 var Forhowene 
jom nu. Da der dette Aar ikke 
kam Hostslont, var der adskilligsznds 
strcrntniug i Triften ved Brugene. 

Pan Grund af den lange Tørke 
er Vandftanden i Aamotdammem 
sum forsyner Lillestrøm og Strom- 
men med Band, junket saa meget, 
at Ztadszsingeniøren i Lilleslrøm hat 
fundet det nødveudigt at tutfeVans 
det af, for at man jkal kunne have 
Band not i Brandtilfælde. 

Elektricitetsværket i Egerjund yar 
maattet stanfe paa Grund af Tørs 
ten, jdet der itte lernger er Band 
not« i Ogrcidfossem hvorfra man 

faar Kraft-Im Som Folge heraf har 
ogsaa Zayancefabrikken og EieZtens 
tøjfabrik for en stor Del maattet 
indstille deres Virksomhed. Man for- 
søger nu at dænttne Vandet op i 
Banddraget og thadalen og haa- 
ber derved at kunne fkaffe Lys til 
Nattern 

Quer Mc Nudbrandgdalen hor- 
sker der Vandmangel. Gatan Zols 
fu« jffe buske noget lignende. Beet- 
kcnc H- lnslt wrrc, ug i Finder-ne ttss 

lur Baum-r fparsomt mcllem Steue- 
ne. Kreaturerne har vanskeligt ved 
at finde tilstraskkeliqt at dritte. Fra 
Ema-ne klages ogsaa over for lidt 
Band. 

Under samme Dato meldes vides 
re: Pan Oplandet er Regnen føcft 
konnt-et for Alvor i Gaar nd paa 

Eftermiddagen. Paa Humor, hvor 
Vandmangelen er stor, beqyndte vg- 
Taa do dyrcsbare Draaber at falde. 

Langg Smaalandskyfteu visnter 
man fremdcsles forgæves. J Fre- 
driksstad gik man og skuedc baabes 
fuldt op mod «en ovcrskyet Himmel; 
men endnu sent i Aftcs var der ikke 
faldot Requ. Paa Moss havde man 

dorimod et Par Bogen 


