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Washington: Prcesibentettte for
~~*mi* luliransporlbanewe vil asflaa ethvert

forslag em at forhandle med formandene
for 'be forstjellige grubearbeiderforeninger.
De er dog villige til at gaa ind paa et
forslag, som gaar ud paa at foge opnaad
forstaaelse, paa betingelss <at arbeiderne
gjensptar arbeidet, hvorefter deres for*
dringer, forsaavidt de er individuelle, vil
bli forelagt en voldgiftsret, hvis med
lemmer stal vslges af preesibmt Roose
»elt. lernvampraesidenwne har lovet
at underkaste sig en faadan voldaMkiew
niss. •**• <——^

som adjunkt, begge ved TrsnWems
katedralskole.  *

Finland er efter telegramern« igaar

nu fuldstcendig opslugt af den rusfiste

„fredssyrste". Statskupet af 15. februar

1899 er hermed fuldbragt, idet endog

Finland» regiering senatet er sat
under prcesidium af den russiske general
giroerne? eller ham Mutant, hvorved det
synker ned til et rent expeditlsnsksntor.

Samtidig er der i Finland» civiladmini

stratlon git plad» for personer af russisk

herkomst og med russifle ejarøener; bl.

a. vil jo derved kunne raades bod paa

be finske domstoles umedgjsrllgheb og

»resternes standhaftighed. Endelig er der

indfort forsMige forandringer m. h. t.
embedsmands asscetielse. Al rebning

synes nu umulig, intet haab syne» lev

net det seige finske folf. Men der kom

mer »el en opgjsreis bag ogsaa for

«ftedssyrsten" fra Haag!

efterlod sig. Dstrene indgiftedes med
familierne Beyer, Kielland, Montclair i!
Bergen samt Barth »g Magnus, der »ar
provst i Skjold. Slibrig har jeg nogen
sinde hsrt en kvinde, hverken i by eller
paa land, der førte et smukkere sprog
end den gamle bedstemor. Sljsnt og
beskedent fortalte hun om sit barndoms
hjem og fine forsaedre; men aldrig hsrte
jeg noget til den opflrydte tapperhed, font
nys lom for offentligheden. Den gamle
var mufikalfl og sang yndigt. Denne
dame blev gift med sjsmcmden Johannes
Magnus, son af provsten i Skjold. De
levede et langt og lykkeligt farøliø og
med hende kom Haagenvik over i Mag«
uulftegten. &r. S. K. forteeller, at Jo-
Hanne» Magnus var bygmester og har
bygget flere store stibe. Ogsaa dette er
ukorrekt. Johannes Magnus, ber kaldtes
proprlfær, havde fem fonner, grebrif,;
«mørtlen, Anthon, Georg og Fritz samt
dstrene Marie, Anna og Hanna, alle
giste. Fredrik sil houedgaardsn Haagenvik,
som bettes med broderen Morthen, der
fik Volden. Morthen lever og er otti
aar. Sammen med gamle bogtrykler
Dreyer udstod han sin lcere som typograf
hos Kielland paa Bergene. Dels af
presten Lsberg i Vikedal, men iscer af
lsiwant Puntervold l Egersund tærte
han skibsbyggeriet. Det var ham, fom
havde leveret slup „©taoanger", tilhs<
rende D. G. Normann. Da Magnus
i flere aar havde bygget stibe, valks
ogsaa broderen Fredriks lyst til at drive
samme forretning. Marchen Magnus
»ar ba forst lonstmkisr for broderen.
Begge udvidede virksomheden til en af
be stsrste i sit flags i vort land. Sine
formuer tabte be paa fallenterne Kohler
K Aas og andre store konkurser de
maatts i saa maade belsstj»bne med be
fleste skibsbyggere i Norge.

Sif be gamle paa herrescedet lever
tilbage Morthen Magnus, som jeg nm«
ligens senere stal lomme tilbage til; ti
det er ved hans store virksomhed og alene
»eb ham, at gaarden Haagenvik specielt
i 60 og 70aarene kom i ry paa vest
landet ved de mange stibe, der udgik
herfra. b.

I Adjunkt i Aalesund I. Vsrchsenlus

er konstitueret som midlertidig adiunlt

ved Sliens offentlig« holer« almenskole.

Sekretcrr i Indredepartementet cand.

mag. og juris Waldemar Foss er paany

for et nar tilstaaet lonsulalftlpendwM til
et belsb of 5000 kroner.

62 kadetter er udnsevnt til premierlsit

nanter, og en reette forsættelser har fun

det sted inden kystartilleriet.

LWMMgtt.
Sagen mod Osmund Hylen, Sand,

forø stod tiltalt for falsk anklage og fra
gaaelse af underskrift, tilendebragtes fsrft
iformiddag. Tiltalte blev helt frifunden.

©om sidste fag forelå« en falskneri
sag mob Ole Nilssen Sundfvr, Skjold.
Forsvarer overreissagforer Vik. Som
lagrettemsnd fungerte Thorsen (ordssrer).
Stangeland, Visted, Sljsrestab, Kirsebom,
Simonsen, ©tenberg, Odegaard, Sem
Sø og Rsnneberg.

Mttweei—Ebwarbs ksneerteu.
Frskneme Mudocci og Edwards,

der stal koncertere her, har i Trondhjem
havt en kolossal succes. Istedetfor den
oprindelig averterede ene koncert maalte
damerne give 3 koncerter, alle for fuldt
hus. Ved ben sidste koncert l fønbags
var der ligefremme optioner. „Da
frølnerøe Mudocci igaar kisrie hjem fra
koncerten, firiver „Dagspssten", havde
der udenfor frimurerlogen samlet sig en
stor menneskemængde, som hilste damerne
med haandklav og bravoraah. Ogsaa
udenfor Grand hotel bragte endel af
det taknemmelige publikum damerne sin
hyldest i begeistrede omiioner." Bladet
flutter sin anmeldelse med et hjerteligt,
velment «velkommen snart igjen l"

Landmark.

KOsiianssund: Angell Landmark
er beflittet til lensmand i Aure.

TMttlsnjlilt.
Tiltalte kjendks ffnjjrta, i falsk, men

under sårdeles formildende omstændig
hed. Han idsmtss 15 dages fomgsel
paa vand og brsb og 30 fromt i fags*
omkostninger. Han vedtog.

Hermed er lagmandstinget flul for
denne gang.

Washington: Ksnfzrancen i Det
hvide hus igaar flulted, efter hvad for*
manden fot arbeiderforbundet meddeler,
uden at der opnaaedes enighed om noget
refnltat.

Washington: I det igaar i Det
hvide hus afholdte mods cmgaaende lul
[tretten deltog noesten alle de af proesi«
kuten indbudne. Prcefidenten betonsd,
at han ikke ansaa sig tørelilget til en
officiel indflriden, mm appellerte til begge
parters fced«lands?t<3rlighed og bad dem
foreløbig indstille stridighederne eg putte
en overenskomst om en elebllKcßg gi«*
oplagelse af arbeidet for derved at af
vende den nationale ulykke, som kulman
gelen ved vinterens begyndelse vilde med
føre. Pwsidenten anmoded deltagerne
om atter at indfinde sig i Det hvide hus
om eftermiddagen kl. 3, da han haabed
at vcere istand til at forelægge dzm for*
stag til en overenskomst.

25,000.

Grimsby: Trawlernes konflikt er
lgaar indtraadt i et ålut stadium paa
grund af bet uiilsrebsftillende soar, som
rederne har git paa styrmændenes for
dringer om fsrhsielss af deres andel i
udbyttet samt forskjellige andre fordrin
ger. Trawlernes mandskaber holdt tgaar
et msde, hvori der vedtoges at meddele
rederne, at den sidst indgaaede overens«
komst betragtes som bortfaldt fra og med
2. januar 1903.

HWWII.DeR norske hanbelstmlbs fæl?
lesforening» bestyrelse afholder mode i
Kristiania ben 11. bs.

Tmvst

viser sig nu for ftben fra sin aller*
elflvcerdigste side. Alt muligt er der, og
massen af hver fort. Blomstsrkjaerrerne
er rigtignok tomt mer i baggrunden end
tidligere, men ben lange rcekke af gulerod,
iaa!§auer og æ&leffrtø dekorerer paa sin
maade de ogsaa og gir et mere solid
præg. 3EbKrm fælges for 5—20 øre
literen efter kvalitet, pærerne for 10-40
øre", plommer er en  Mden vare «mr.
Hsdekaal 5—40 øre, blsmkaal 20—30,
gulsrsdder 4 øre bundten o. f. v.
Eggene forlangtes der idag fr. 1.20
sneset for. Oxe- og faarekjsd 18—20
«re marken og kalv 13—15 øre. Aller
folgtes for 20 øre stykket.

Slffeafbelingen udssgt rig idag. Mort
fil 10 øre, faa fmaa den er, toft og
langs til en fraue for de allersocereste,
hyse 10—20 øre, flyndre 40 øre knippet,
smW'hyfe 39 øre knippet og hsvrwg
4—5 øre.

MaVebsuieu. Hr. V. 3.!

KjobenhMW er altsaa erobret af
en nordmand. Gude «floser MFM

der. Men elkrs blir ali ved del gamle,

svenskerne bssceiier fremdeles alle de 4

store diplomatsieder: London, Paris,

Berlin og St. Petersburg. Aar efter

aar har ber »æret skrevet om dette mis*

forhold, og f Mg har det ligesom ligget
under, at mb fsrsts indtrædende ledighed

skulde norbmænbene bli fuldt tilfredsstillet.

Nu ser vi, hvor meget ber mentes med

de). Slig arter „fællesfladt" sig!

De fortællinger, Ds opvarter med i
Deres artifel „@t vestlandst herresæde og
bets historie", synes mig daarlig valgte,
naar De vil give en historist oversigt af
Haagenvik, font ftg personlig lar oæret
knyltst til i over 25 aar. Ds splinter
nys oplysninger fra Deres ffolelærer,
hvem jeg personlig llsndte, er faet barns
lige, at be fortjener egentlig ingen imsde
gaaelss. Faktum er imidlertid, at be,
fent er fobte og opdragne i Hsggenvik,
aldrig nogensinde har kjendt ti! eller hsrt,
at der har spsget. Flere af dm Æeoglfte
fligt, fom boede inde i RyMMordene,
levede efter folks udjagn et nstsaa frit
liv, drak tildels meget og stod over den
baoærenbe lanbsbefølfntng i verdmsdan
nelfe. Ds betragtede bsnderne mere som
livegns, der altid skulde staa til tjeneste
for deres militære luner. Fsrfaavidt
var ber dengang, overali hvor ryggeslss
heden eMerede, et folkemundhelb, at de
var saa fæle, det spsgte efter denne eller
hin, selv efter prester i bens studerkam
mire.

Sofia: Imodeiggar af dmmake
dsnists ksmiis oplystes, at bu var ud
brud! opror i Kastoria. Der vedtoges
en resolution, hvsri regjeringen opfor
dredes fli at fogs at interessere stormag
terne, smlig Rusland, for Makedonien.

tor bmnv.
Nor r 3 o ping: Den parfie brand,

som har raset her siden Smedicholmms
brand, udbrod igaaraftss ved 104lben.
Ved den sydlige snds af Vergsbron ved
VredgMnZ udmunding i Samtalslsrget
ligger paa venstre haand tzt stort byg
ningskomplex, som tilhorer Bergshavns
Mebslag, men hvor sgsaa en rafle an
dre firmaer har sine kontorer og lagere.
I dm mellemste af de tre bygninger
merledes branden forst, og snart stod alle
tre bygninger i lys lue. VrandvVZmt
indfandt sig nisten sieblMelig, og stuk
nwgsarbeidet blev drevet med energi, men
bygningerne nedbrVndls til grunden. Om
stadens sisrrelse er ingen underretning
indlshet.

Lens (Frankrig): Salt strsiker nu
25,009 arbeider«.

MM
„ Nftzlses fra begrMlfsn.
"Paris: Fm silker kilder meldes,

at Alfred Dreysus som følge af en loen*
gere samtals, han tgaar formiddag har
havt med fru Zsla, har spgit planen øm
at »ære tilstede ved Zolas begravelse.

Fru Zola udtalle snstst om, at dm
sidste hyldest, der vistes hmdes mand,
"røsatle bli af rmt liieroer karakter. Hun
tilfsied, at hun frygted for, at Dreysus'
Ntervcerelse vilde fremkalde udflag af po
litisk lidenskab, og hu« bab ham derfor
la v«ere at vise sig ved begravelsescere
monien.

Dreyfus svarte, at han befragte sin
ncervwretfe ved graven som en betaling
af fin taknemlighedsgæld til den afdsoe
og tllføjeb, at hans udeblimn vilde bli
udlagt fom feigheb.

%m Bola anroobeb ham imidlertid
indtrcengende om at affiaa fra sit forfat*
og iilsidft gav han efter.

Øtflriwu farlige ?
„MMM i M

18. iifittiirele/'
S ds senere aar er det blevet nslfaa

almindeligt at wdwgge bad i private
leiligheder, og mange steder sker op
varmningen af vandet mb Mp af gas.
At denne lan vme forbunden med fare,
synes ilks at indgaa i dm almindelige
bevidsthed, og det tør derfor have sin
betydning at meddele folgendz tilfcelbe,
som findes beskrevet i Lunds lakare-
LWsIlaW forhandlingar for 1902: I
november 1901 11. 78/* om aftenen
fandt man ben unge nygifte fru B. lig
gende bwWlss i badekarret i sin Ulig
hed. Kl. 7 havde hun talt med sin
tjenestepigs uden at noevne, at hun vilde
bade, og hun havde selv gjsrt badet
istand. Det er fastedes usikkert, hvor
længe hun havde næret i badet. Man
antog V» time, mullgenis kvarter, og da
man fandt hende med munden og det
halve ansigt under vand, troede man
fsrst, at hun var besvimet og seners
druknet. Mm be ncestm siMittelig til*
kommende læger kunde ikke faa liv i
hende, og en nærmen underssgelse gsdt
gjsrds, at hun var kvalt af kulss.

£ilfælbet vakte megen opsigt og be*
klagelse, og man gjorde en del under«
fsgelfer af luften i babeoærelfet før og
efter vandets opvarmning. Resultatet
var, at hvis der «le fsrges for ordent
lig ventilation i badevcerelset, udvikles
der i fort tid dmbende mcengdsr kuloxyd.
V» 1 pc!. kulozyd i luften er mm*
liZ no! til i fort tid at fremkalde dsden,
og da kulsxydet med blsdfarvestofiet md
gasr en fast temif! forbindelse kuloxyh
heemoglsbin, er selv mindre mængbtr af
denne gas yderst farlig.

Grindrer man nu, at de flests bades
vVrelser er temmelia smaa, ©g at den
lysgos, fom bruges il at opvarme van«
det, altid indeholder kulsxyd, font mb
forbrcending overfsres til fulføre, er det
let at indse, at saasnart luftens furstof
er opbrugt, fan oxydatismn ikke foregaa,
og iftedetsor kulsyre kommer feer «o t
rummet wn giftige kulss. En almin
belig gasovn opbruger alt surfiof i et
badeværelse pas 15—16 kubikmeters
rumindhold i løbet af et kvarter, og da
det Arm tager 15—20 minuier at op
hede et bad, vil et faadant rum nære
yderst giftigt, hvis der ikke rmtllerss
ordentlig. S Virkeligheden har man i
mange familier, efter at have benyttet*
badet, merket ildebefindende,
hovedpine s. 1. som tegn paa en letter?
lulssforgistning. Dette fan uttbflaaej:'
ved ai fsrge for ' rigelig ' ventilation, oM
man kan underfogs, om fsrbrcendingeH
i ovnen er tilstrekkelig mb at fatte 41
brcendende lys i en lav stags paa gnU
vet. Hvis dette brcender godt med klar!
lue, vcere nogenlunde tryg.
Denne enkle forsigtighedsregel buche r
aldrig undlade at iagttage, mk UaO
har gasbadeovm.

som hver for sig paakalder alminde

lig opmerksomhed, er udlagt i „Aften
bladets redaktion.

Spøgeriet bestsb forresten I, at et par
gutler havde fornølelfen af at straemms
sin lierer en aftenstund.

Spsgelserns har vel havt ligesaaliden
sandhed fom den historie, jeg for »el
20 aar siden lorte af den gamle agt*
vlerdige haugiamr, R. T, der var fsdt
i Vats og dsds her i byen for nogle
aer siden, 100 aar gammel. FortMn«
gen lsd saaledes: Der boede en af
Krogh'ene pm „S" - en fæl, stor mand.
Bsnderne mileveisfta var Mdde ham og
skyede ham som end!; thi han havde fsr
at faa pmger solgt legeme og fjæl tit
„H'mmaen". Engang kom lan til Vats.
Far saltede brisling, og ber stsd 10—12
tomtønber paa bryggen. K. steg iland
fra stybsbaaden, og tsndems sts'Z ham i
veien ; men K. hoppede paMM med
mundur og fabel — op i ben ens tsnds
og derfra i den anden, fortfælitnbe i alle
lsnder, bandende saa det lyste; tøl det
var „Hinmaen", som ligesom lsfkds
ham, faa han sveiv fra den ens tsnds
til den anden."

Under denne titel er i bisse boge

paa Aschehougs forlag begyndt udgivelsen
af et stsrre hefte-verk under redaktion af
professor Gerhard Gran.

Der har ofte »æret flaget over, at
kundskaben om »or egen historiske udvik
ling hos almenheden er paafaldmde liden.
Og dette Mder, faa underlig bet end
hsres, kanske mest det sidsis «århundrede.
De fleste af ss hender de store navne
paa politikens, kunsteus og videnskabens
omraader, men kun faa har rede paa,
hvad disse navne egentlig betyder, hvil«
km indsats deres bærere har gjort i vor
kulturudvikling.

Dette skyldes vel i fsrsts røffe, at
vi mdnu savner en fuldstcendigers frem
stilling af Norges historie i det netop
forløbne aarhundrebe.

Denns mangel fager svmncevnte verk
at aflielpe.

Det nye ved verkst er imidlertid, at
bet ikke fremtræder i form af en fom»
men|ængenbe historist fremstilling men
fom en kronologisk ordnet samling bio
grafiske Aldringer af be mest fremte
dends blandt det 19. «århundredes sto«
mcend, idet udgiveren gaar ud fra, at«
biografien er den form af historie,
som leeses mest og mar lcsngst frem.
Gjennem disse enkeltfremstillinger af be
tydelige mcend og deres arbeids tegnes
i store træ! et billede af norsk kultur
udvikling i forrige aarhundrede, et billede,
fom blir desto livligere, som be enkelte
Aldringer leveres af ds paa hver sit
omraabe mest kompetente mcend ; det har
nemlig lykkedes udgiveren ora fin plan
at samle i« kreds af medarbejders, som
byder den bedste garanti for, ai verket
baade med hensyn til indhold og form
»il yde det udmerkede.

Medarbeiderlistw tceller naone som
dr. Aubert, Caih. Elling, hypokkbank
direktsr Ebbe Hertzberg, biskop Hmch,
dr. Elling Holst, cand. mass. H. Koth,
statsraad Lsvland, professor Moltke Moe,
professor Yngvar Nielsen, professor I.
E. Sars, fru Math. Schislt, konservator
Thiis, professor Torp, amtmand V.
Ullmann og redaltsr Vogt.

Bogen henvender sig til bet store
dannede publikum, og Aldringerne er ber*
for holdt i en let og populær form;
samtlige Aldringer ledsages of vedkom«
msnbe« portræt.

Den ene er til Bjsrnsonlegatet

det levende, virksomme, frugtbringende

monument, der skal reises til ære for

vort lands stsrste folkevcekker i den sidste

menneskealder, Vjomstjerne Vjsrnson.
Den anden er til et mindesmerke

over Petter Dass, Nordlands evige san

ger og vores alles übodelige forlyster

og stadige citatkilde. Denne liste skal

inddrages inden 15. oktober og sindes

udlagt i bladredaktionerne og hos Floor.
Begge formaal fortjener enhvers ststte,

og man modtar med tak ogsaa de mindste
bidrag.

DHMPssibstVUftsN.

Newyork: Gi herværende blad
meddeler, at efter sikkert forlydende ir
sgsaa HsAand-Amerilalinzen indbeWeti
feen store damMbstrust.

ftlff I
London: Til Morning Post mel«

des fra Newyork: Fra god kilde med
beles, at Ziegler, som udrusted Salbrøln*
expeditiomn, agter at smbs Peary affieb
paa en ny expedMsn Nlefie aar. Baade
Ziegler og Pearn negter at gi ncermere
oplysninger.

Helst ets svszzfke.

Halmstad: Brand udbrsb igaar
nat hos en gaardbruger i Melby. Tre
børn wdebllrndle, og flire børti saaredeiff
haardt, deriblandt et livsfarligt, da det
ftulde redde stg «b af vinduet.

Zola's begravelse.

Stockholm: Handels« og Marts
tiatmbett har i en beiomkning angaaends
anssgsrne til generalkonsulatet i Lubeck
udtalt, at den anser Me tre cmssgere
kompetente. ©ærfltlt fremhsems bog, at
embedet fortrinsvis bor befcettes meden
svensk mand, og at notarien, 6r. ©røn*
vall, baabe i egenflab af noevndens fe
kretcer og i sin virksomhed har lagt før
dagen en ftemlmbende duelighed og feers
deles gode indsigter i, hvad der angaar
handel og fjsfart.

KswMKNbSV IshMUNssN.

MKNIS klKgeV
over, at her ikke sindes enKNstcendig

katalog over kommunsbibliotckts »øger,
har der »æret ført og medrette. Den
smfts erholdelige existerende katalog er
fra 1886; i 1893 blev der vistnok udgit
si tllteg, som bog forlcengft er udsolgt.
Detts staffer meget bryderi og er uhel
digt for fsgningen. Det oplyses imib*
Krtid, at der for tiden er en tillcegska«
ialog under trykning, fom »il bli ført
helt frem. Tm vil bli fcerdig i den
ncermests fremtid og bøbe paa dm store
mangel.

911 historien er en ligesaaftsr fiwne
som de omtalte spsgelser, foler jeg mig
fsrvisfet om.

De andre fsrieeMnger om denne mand
med røb uniform og gevser og jagt
hund faml alle de tapre ZriMsrwl
finger, har jeg ofte hsrt fom welds«
prat derinde, men dm nu 80*aarige 3JI.
M , som direkte mbsiammsr fra familien
Krogh, har altid tildagevift disse kjelken«
bcenkffwner fom noget af det, hvorom
bet i visen heder, at det har gjsrt sig fiol

Sleglen har villet forherlige sine for*
fcebre med egenskaber og begivenheder,
for ligesom at imponere de bengang tro
skyldige bander; og naar jeg tcenker paa
F. M.s fiffe*, jagt« og rsWsrier, saa
var disse i samme stil. Faktum er, at
den militære gren af dm Krsghffs
familie, ligesom Fasting paa Foldsen
og Weltzien paa Knudsvig, kjsdte sine
gaarbe af dm danske regjering for at
kunne bo i neerheben af exercerpladsene
Sandeid—Hjelmeland og andre militære
svelsesvladse i SRnføtte. Efter de gamle
dokumenter siedes den meste jord af den
banffe regjering.

De mange bygdefsrlcMnger derinde
om udvist tapperhed favner faaolbt
jeg ved, ellert historist grundlag.
Har en K. hoppet omr SBifebali*
elven eller Sandeidelven ved stavsprmg,
saa har vel heller ikke dette været af
stsrre betydning, end at elmbredden til*
lob bit samme for enhver anden fpræ!
lar. Jeg M itke tale om saldere», en
brister, som ikke fortjener mere at er
indres end enhver anden flig mand.
Men naar man vil ffrive om Haagcrwik,
bør man ikte glemme den celdste datter
af laplein Fredrik Krogh, Anna Marie
Kathrine.

Den sidste militære paa tøaagenvll
var nævnte kaptein, som ingen ssnmr

Paris: PMMrskiorm træffer om
fattende forberedelser for at forebygge
uroligheder mb Zola's begravelse. De
putationer, fom etl delta i begravelsen,
maa melde sig hss ham, da han per
sonlig vil overta ledelsen af ligtoget.

Officielt.
Kristiania: I ministerielt stais

mad igcmr er envsys i KjMnhcwn, fri*

herre Beck-Friis, og envsys i London,

grev Carl Lwenhaupt, meddelt afsked i

naads, idet kongen har bevidnet begge

sin tilfredshed med deres nidWre virk

somhed.

Til envoys i Lsndsn er udnozvnt

nuvoerende envsys i Rom, friherre Vildts

til envsys i Kjsbenhavn nuvlZrsnde en

none i Madrid og Lissabon, Guds, «H

til envsys i Madrid og Lissabon for

henværende envsys sammesteds, Wedel-

Jarlsberg.

! Ml legationsmab i Petersburg er
udnoevnt byraachef i det norske zustits

bepartement P. B. Anker.

Overlærer i Hammerfest, H. G. Tor

kildsen, ir konstitueret som overlserer ved

Kristiansunds offentlge stole.

Adjunkt ved Trondhjems katedralstsle,

H. I. Johannesen, er konstitueret som

overlærer, og adjunkt ved Skiens offent

lige AK $. C. Gundersen er lynKimrei

Kristiania: Ksmmandsr Johann
sen var igaar lidt bedre. Han kunde
endda ikte tale, men lsd til at kjende
sine omgivelser« Loegewe udtaler haab
om helbredelse.

Ged mshhomKVetKM
blev idag to bergensere, fom havde

tal forffjeNgs fager fra sin vertinds, idsmt
henholdsvis 20 og 4 dages vand og brsd.
De vedtog begge. Der fragik 4 bage
for udholdt varetcegt, og den sne var
hermed fcerdig.

Mdt uf lepen*
Kristiania: Oberstlsiimnt C.

Jenssen kom igaar under ei rid! alvorlig
tilstade, idet hesten Med og fald! med
rytteren under .fifl. Oberftlsitnanten
mr endnu igaamstes itks ksmt til be
vidsthed, og lægerne meddeler, at staden
er Uernerystelse. Man haaber bog, at
sberftlsitnantm vil komme sig.

MfMOnftret.

fist uforstandig mm.
Forleden bag meldte en ung pige sig

Ab i m afholdsforening fammsn med
m veninde. Hendes far havde intet mob
dette, mm hendes mor havde sat sig
bagbenene og vilde negle hende at gaa
paa møbel om kvelden; faren var ikke
Uemms. Hun gi! alligevel og lod sig
opta som medlem. Da pigen efter modet
sammen m<d sin veninde fMbe ind,
havde moren stamgt doren for hende, og
trods hende» gjentagne banken flap hun
M ind og maatte tilstul flan lag for
natten med ben anden, fom forsvrigt
bobbe i samme hus, fortælles os. Det
er heldigvis fieiben, man hsrer tale om
faa «fornuftige msdre.

Kristiania: „Fram"S besNtning
aZmOnstredes igaar. Baumann, førfie»
ftøtmanben og etpar til bliv bog i G
nesten .nogle dage endnu.

sorwlst diskonto.
Berlin: Den tøffe rigsbank har

idag forhsiet diskontoen fra 3 til 4 pet.

og lsmhardrmten til 5 pet.


