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Udsigt til en fast amerikanst Politik. 
Senatet gaat imod StatsminL 

stet Han. — Englands Syn. 
Fotslaget otn SlibssSnbsidien 

Det et Ptincipspørgsmaal af vidt 
itrætlende Betydntng, det i denne Tid 
bestæftiget Kongtesfen. Men alt th- 
det paa, at denne vil handle i bestemt 
amerikanst Aand og aive Verden tnde- 
ligt Bevis sat, at den ameeitanste Na- 
tion tendet sin Net. 

Navnlrg i Spotasmaalct om Nii 
earaguaiskanalen og dettc SpItgs- 
maals Sammenhceng med Han-Pauns 
ecpate-Ttattaten ca den gamle Clav- 
toniBulvet-Ttalt-Jt vatler ltot Opsigt 
baade her i Landet og i Entopa. 

Senatet et fom tidligete meddelt, 
bestetnt paa, at Nicataguwstanalen 
stallonttoletes fuldsterndig af de For- 
enede Statu; den flal befcefteg og alt- 

saa i Ktigstid tunne luttes for al 

itltesametttansi Slidgfart. 
Men den af Statgfettetæt Hay og 

del- engelste Gefandt Pauncefote nd- 
tastede Traktatfotslag, som Ptæsident 
Mthinlen selv hat snstet vedtaget, sta- 
tet paa lige det modsattc, at nemlig 
en faadan Ranal stal vate neuttal. 

England hat selvfslgelig den allets 

Weste Interesse fotbnnden med, at 
stanalen blioer nenttah den enaelste 
Stibsfatt Vilde ellets lide adftiltigt 
Afbtcet. 

Senatet et itnidlettid itte til Sind-Z 
at ville vedtage Han-Pauncefote-Ttat- 
taten i dens optindelige Form. 

Tvctkt imod hat det vedtaget det 

af nys afdpde Senator Davis 
toteslaaede Amendement, sont tigtig- 
not andrer Italtntckcå Jndhold Ver 

scntligt. idet detved fastsiaae5, at Ame: 

eita itte vil have Ttattaten fotstaaet 
saaledes, sont Netten til Fotsvat af 
dets Kanalintetesxslet detved ophceve: 
des. 

Saaledes staat Sagetne fotelobia 
og Senatets Stilling hilses med 

Gliede ovetalt, haot man fotftaat at 

drage Konsetvensetne af MontoeH 
Dotttinen. j 

Ptcesident Mcstinley stal nu date 

ttlbsjelig til at give Senatet Medhold» 
hdorimod Statsfetretær Han er saal 
misfotnøjet med Kongtessene Halb-» 
ning overfot hans eget Traktatfotslag,« 
at det taleg otn hans snatlige Resigna- 
tion. 

J England hat Stemningen i hele 
denne Anledning vatet tet sphde. Bla- 
dene taler just itte meget smigtende om 

det amerikansse Venstabs Paalidelig- 
hed, og man fremhævet, at England 
iaa hat Ret til at falde tilbage paa den 
xgamle ClahtonsBulver-Ttattat. 

Men i et vigtigt Mode har ftemras 
gende ametitansle Politilet erllcetet, 
at de vil sprge for denne Konttatts 
Ophavelfe, fot at Europa lan faa 
grundig og tilfotladelig Befled am, at 

Nicaragua-Kanalen stal og vil udelut- 
tende bltve en ameritansl Sag- 

Dette et uneegtelig den enefte sande 
ametitanste Konsetvens as Sætningem 
Ametita for Ametilanete; men Eng: 
land lunde ja shnes at matte have Ret 
til at blive adspntgt am, hvad der flal 
feetteå i Stedet for den gamle Ttattat. 
En Ovetenstomst maa trasses. 

Fta visle Sidet hat man stem- 
dtaget fom enefte Udvej — en Krig5: 
afgstelse melletn England ag De For- 
enede Statet. Men med Rette ansp- 
res, at England neeppe vilde gaa til 
Ktig paa dette Spstgsmaal nu. 

Senatet hat en anden Jde. Det 
vtl byde England en lemlcestet Han- 
Pauncefote-Ttattat, sorn tigtignot 
fastslaar Amerika-B hele Ret, og vil 

saa England itte gaa tnd hetpaa, saa 
faat det lade verte. 

Der et nu ttgtignot en anden Van- 
stelighed ved Sagen. Det et i Divis- 
dislussionen om denne Sag blev frem- 
havet fka vi ttg engelst Side, at Eng- 
land jo tan otn Modtmt ovetfot den 

ametitanste Selvstcndtghedslyst for- 
ene sig med de andre evtopeeisie Mag- 
tet om Panamatanalens Fuldendeltr. 
i tvtteee Tid og med rtngere Betosts 
ning end Nteoeaguassanalem hat 
Jelvftlgelingvtopai Sympathi; nat-n- 

ltg Thsiland vtl vcte feetdeles glad, 
hvtcdette evtopeetste Joreta ende tun-, 
de komme den ametttanfte del tnd 
en Stand enden-. 

Vigtigt i denne henfeende er detl 
ogsaa, at Panamalanalens Direk- 
tion ikle en Gang har villet give De 
Forenede S ater noget Salggtilbud 

Der lan nligvis blive Strid ud as 
.denne Sag, men Rimeligheden taler 
for, at England vil nøjes med at flac( en liile Handel af: opgive de hidtil 
ftillede Ranalforslag, give De Forenedel Stater den Frihed, der forlanges, og 
til Gengæld faa sig en anden lille Ven- l 
lighed bevist. 

England lan jo i denn· Krigenö Tid 
ille vorre saa særdeles lry paa det, 
hviltet den amtritanste Kongres nol 
ord. 

«- i i 

Lovforslaget om at yde Subsidier 
til Slibsrhederne for saaledes at af- 
hjælpe den amerikanste Fragtfart har 
msdt adstillig Mut-stand Senatorl Hanna bar gjort sit Bedste for at over- 
bevise Senatet orn Stibsthedernesl Fattigdom. men det Inneg som om man 
ille ret vil tro derpaa. Og der er vist 
nogen Grund hertil. Amerika gaar 
jo foran hele Ver-den i Staalslibgbyg- 
ningen, og der kan da næppe være 
Grund til at stille 9 Millioner gratis 
i Nhederneg Lommer. 

Senator Allen fra Nebraska spre- 
flog fom lomist Modtrcrl, at Regerins 
gen slulde betale Tilstnd til alle Ub- 
sprelfegprodulter her fra Landen Thi 
lan man hjcrlpe Slibsrhederne medl 
Statsmidlcr, hvorfor saa ille hjcrlpe 

i Farrnerne Oxlfaa 
F Selv um Loven flulde blive bedin- 
zaet i Senatet. vil den ncepve lunne aaa 
nennem Reprwfentanthusets Slcersild 

-———-———«-0-0--——— 

En Milliouætføn røvet. 

Der var stor Rote i Omaha i Oas- 
dngs. Den tine E. A. Cudaht)’g 
Sen tfdwakd Cudahy var paa inn- 
ftist Bis sorsvunden Tirsdag Aften. 
Ed. Cudahn, som et 15 Aar gnnunel, 
var gaaet ud den Aften til en Ven, 
fom tun L. «e to Block-Z fka hans 
hiern. Og efter at have nsievetet 
nvgte Bøgu der, var han fokfvunden 

Den Engitelige Familie telefone- 
rede ftrats til Politiet, og en Underspi 
nelse iværlsatteiz. Nceste Morqen 
tastedes et Brev ind i Cudahys Hade, 
hvorefter Afievereren, der ted paa en 

saddelløs Heft, galloppetede bott. 
Brevets Jndhold var af den Art, 

at Cudahy tiltaldte Politichefen, «- 

men innin tunde ftønnes, var der in- 
tet at gøre. Brevei indeholdt Tru- 
s el om at fende den unge Cudahy ud 
i Osten og lade hani forsvinde der, 
hvis itte en vis Sum Penge biev nd- 
betalt mod hang Tilbageleverelse. 
Faderen var villig til at give den for- 
langte Sum, men hvorledes den er 

bieven beugt til Rovekne, vides itte. 

Hele Onsdagen ssgte Politiet og 
Cudahns Atbejdere eftek den for- 
svundne, nien forgæveg. 

J Torsdags Nat Kl.«1..15 tom den 
unge Cudaliy hjem igen; en Vyrevogn 
havde fat ham af i Nækheden of hans 

JHjem To Mænd var med dam. 
: Der sige6, at han hat vatet holdt fan- 
’aen i et gammeit Hus 5 Mil sydvest 
i fot Syd-Omaha. 
, Novet sial viere bleven udføkt der- 
ved, at et ungt Menesie med Armen i 

iBind paataldte Cudahys Hjcelp vg 

Haaledes lottede ham bott fra Hieni- 
mets Nathed 

Historien hat dog flere mystiste 
Punkten men hockte-i den ene eller den 
anden af Familien vil udtale sig 
derom. 

, 

! Eu Laut-sich l 
l ...-—- 

Den 12. Dec. 1800 blev WashingiI 
ton ossicicielt ertlæket for Forbuan-( 
havcdstad og bei hat den altsaa nu 

væket i veret i 100 Aar. 

Hunbredaargdagen fejredes som sig 
hør og bot med Festligheder. Alle 

Statsguvernøker var indbudte samt 
Huset og Staaten Der holbtes en 

mægtig Militærpakade gennem Ga- 
verne, og fta Rapitoliet holdtes pa-z 

Itriottsie Taler. Paraden kendemcek-- 
fedes bl. a. ogsaa af et saadant Uheld’ 
som, at General Miles i egen høje 
Person faldt af besten. Sabelgjotden 
sprang nemlig. han koni bog itte til 

Stude. 
J den ovetdaadigt fmykkede Kon- 

qkesfal msdte Præsidenten med Na- 
tionenö Repmfentanter, men ogfaa her 
kund- der met vcete stet naget alt-or- 

ligt. Salen var jo ptydet med alsiens 
Ratte-uns Flag, men over Præsident 
Mchnleys Plads bang M —- It- 

gelsie. Fejltagelfen, der nappe hatt 

moret dem, som tilslnnde Prcesidenten 
til Englands-Vendstab, blev hastig 
gjott god igen, Ved at Britteflagene 
blev dæktet med et vcrldigt »Stjerner- 
og-Sttiber." Dog — det var ogsaa 
galt, ivet noch faa opsattede det som 
en Haan irnod England. 

Men visselig er det vansieligt at 
komme helskindet gennem denne Ver- 
bens Krinkelkroge. Det stpnner Oder- 
mond. 

—————C.-- --s «—— 

zwitftitutionkn folget Flug-et 
Dei par-staat i hvert Feld E1-Ptce- 

sident Benjamin Hartisow J Fre- 
dags holdt han Ann Arbot, Mich» 
en Tale, hvori han angreb McKinleyB 
Styre, fotdi det ilke ladet Konstitu- 
fionen folge Flaget i Porto Rico og 
pna Filippinetnr. 

Han syntes, at mens noglc ertlære, 
at Lyden af Demeys Kammer nd for 
Manlla forkyndte en ny Mission for 
dette Land, burde de tun forkynde det 
samme som Washingtong Kanonen 
Og faa Inaa Konstitutionen gcelde for 
Pol-to Rico og Filippinerne, naar 

Flaget et hejft der. 
Man erindker, at Neqerinqen nn- 

lig hat afssediget Harrifong Sen af 
Heeren on ikke, trodS Anknodninqer, 
antaget hom igen. Den gatnle Haks- 
tison er meget vred deronek. 

De tnimde Tina. 
En lille Pige paa ni Aar, Anna Ol- 

sen, Datter af en Fariner i Jena« 
Minn» git forleden vild oq bandrcdes 
i en hel llge rnndt i WinnebagoSums 
dene. J al den Tid faa hnn itte et 
Mennestr før en Jndianer fandt heni 
de og braqte lzende hjem. Noget raat 
Otselød, sont hun bar, den Gang hun 
gil vild er alt, hvav hun har haft at 

Mc 

J Fredonia Nornial Stole-, N, Y» 
opftod Fredag Morgen Jld i Parme- 
rens Lcjliglxkc Jlden bredte sig 
med en utrol«-·,· Hurtighed, saa at de 
57 lvindelikie Eli-ver, fom havde Ver- 
relser i Stolen-z tredie Einge, inaattei 
reddeH ved Hjcklp as Brandstiger. ei 
lotledes det itte at resdde ud af Flam- 
merne. tin af digse stod allerede 
part Brandftigeng øverste Trin, da 
hun dendte om for at redde en Dia- 
inantrin»q. HendeH Lig fandteg fe- 
nere i Ruinerne. Jntet af hvad der 
fandtes i Blmningen blev reddet, og 
Tabet anslaag til 82t)0,00(). Assns 
rancen lyder paa 892,0()t). Der er 

Planet oppe om at bygge en ny Stole 
for de sk).'l,00t). Undervisningen gis- 
ves indtil videre i private Hase og i 
Byens Ritter. 

. 

En 14aarig Dreng i New York, 
Alexander Stewart, er dsmt til 20 
Aar-s Fcengiel for at have myrdet en 

jaevnaldrende Legetammerat under 
Paasiud af at ville barbere hom. Ste- 
wart blev da han var 5 Aar gamm el 
raint i Hovedet af en Mursten, og har 
slden den Tid væket vild og uitl)klig.» 
Da han horte Dommen, smilte han 
haanligt ad Dommeren, og lod sig ro-: 

ligt føre tilbage til Fængslet for at til-: 
bringe hele sin Ungdom bag dets Mur. 

Søren Olsen, der faldt som et Of- 
fer for Stydeøvelferne ved Platte 
Center, begravedes sidfte Torsdag fra 
den danske lutherfle Kirle i Freisinnt, 
Neb» hvor Pastor Lund talte. Ili 
sten var datttet med Kranse og Guis- 
lander, og en talrig Vennesiare fulgte 
den afdøde til Graden. En Broder 
fra Philadelphia, for hvis Slyld Be- 
gravelfen var udfat fra Mandag iil 
Torsdag, var ligeledes ncervcerende. 

Brvan har af nagen af sine Beun: 
drere nede i Florida faaet Stelettet af 
en Stildpadde forærei. Det er, paa 
Grund af sin Stsrrelfe, et meget vorr- 

difuldt Elsemplar. 

J Oniegnen af New York, stal der 
oprettes Havelolonier efter danstl 
Msnster. Dei Selsiab, sorn ejer Hei-- 
vetvlonierne i Kabenhavn, har faaet 
Anmodning om at give saa omfatten- 
de Oplyzninger som muligt. 

En tsbenhavnst Fortetningsmand, 
Viktor holten-, Bornholmer af Jov- 
lel, som efter i en tangere Aarreetke at 
have bvet i Amerika, vendte tilbage til 
Das-mit hvor dem nat-eilig arbejdede 
for Moldsfage n vg- oprettede en 

·Anstalt. er ened held be- 
"d-ckmr«teee sideeSeeedtnger af 

Fliniestn fta Møen til Chicago· Dis-« 
se Flintesten anvendeö hetovte til de 
saakaldte Kugle-Møllet, paa hvilte 
man malet Cement og fotslellige Mi- 
neraliet. De daiiste Flintesten stal nee- 
re de bedste og haatdeste i Beiden og 
egnet sig scetlig til det nævnte Brug. 
De Sten, sont hidtil et sendt til Ame- 
rika, stal væte blevne opftyllede ved 
Stotmfloden i 1872. 

En ung Botnholmet, Jens Mittel- 
sen, Balle ved ERer sotn hat veetet i 
den amerikanske Matine i flete Aar, 
og fom var om Bord paa et amerikanst 
Skib ved Honglong, et drulnet i Han- 
nen det. 

Den danste Kotvet »Valkytien«, 
hvis Togt til Østasien vat saa over- 
otdentlig vellyltet, sial nu attet paa 
Langfart, denne Gang til Amerika, 
bog vistnok lun til Sydametila. Joa- 
tet, der staat opsort paa den danske 
Matines Udtustningsplan for det lam- 
mende Aar, sial sttække sig ovet fem 
Maanedet, og det blioet hovedfagelig 
Btastlien, Urugay og Atgentina Had- 
ne, der stal anløbes Togtet paabegyn- 
des i Oktober Maaned 1901, og dei 
slylises navnlig Opfotdtina fta dansie 
Konsulet paa de paagældende Pladser, 
at det spges tealisetet. 

«Det fotenede Dampstibsselsiab«i 
« 

Kobenhavn hat i disse Daae fotsøgs 
viS paabegyndt en tegulæt Damp- 
ftibszfotbindelse paa Bofton. Der flal 
fætteH site Slibe i Gang paa denne 
Linie, sauledeg, at det detfta hvet an- 

den ellet ttebie Uge affendes ei Slib 
til Boston, hvot Fragiforholdene i 
Viiitet et meqet gunsiige Ogsaa i 
New Yotl et der store Fragtet, og D ’ 

F. D. S hat ahnte meget at befiille 
paa nenne Linie. Til Genactld et New 
Orleans Risten i denne Vintet mod» 
Sekdvane mindre and; det liaget i, at 
oet itie tan betale sia at indføte Bom- i 
uldgftølaget til Danmatl paa Grund! 
af de meaet hoje Priset paa denne Ba- 
re fot Tiden, hoottil jo lommet de 
medet høje Fritgtptiscn 

Aekome Hoot i Watetloo, som for 
fsgie at dtctbe sin Hufttu ved en Hei 
vedegmaftine et bleven dømt til 10 
Aar-H Tugthugstraf Mis. Hoot hat 
genopiaget sit Pigenavm Netiie 
Schwab, efterat hun hat faaet Stils- 
wie-se 

F.":. Evcncet, hieb» mebbcles fol- 
gende: Paa ei enfotnt Sied, fite 
Mit notdoeft hersta, paa Vejen til 
sit Hjem blev Anton Holechets Liq 
fimdet Dei antages, at han et 
dtcebt ved at falde af fin Vogn. 

J Teatret i Siour Cim, Ja» gjor- 
des forleden Affen ei fortvivlet For- 
søg paa at røve Peiniekngsen fra Bil- 
letscelgeren P. Round, mens denne 
under Foreftillingen var i Færd Ined 
at tcelle det indtonme Beløb. 

To masieredc Rovere trasdte ind 
nennem en Sidedør, og flog Round i 
HovedeL uden bog at gøte ham videte 
Fortkcen tffter at have affyret et 
Par Kug!cr, som heller innen Stabe 
qjorde, fhmtede Røverne, uden at have! 
faaet en enefte 6ent5. De hat siktert 
ikte megen Øvelse i Fee-et. s 

Ei Mode, hvor navnlig Avinderne 
var nodi reprcesenterede, afholdteg i 
Tirgdnqg i Philadelphia, Pa. Mo- 
dctg Formnal var at kæmpe mai- 
Mormonigmen En af Hovedtnlerne 
udfalte sin Frngt for, at Mormonerne 
og deres Lære uvbredies meke og 
niere. 

De frivilliqed Regimenier pcm 
Manilla vil blive hjemsendte, san 
snnrt det lader sig gøre. De vil kom 
me til at forlade Manan i samme- 
Rækkefølge som de ankom. ID-7. Re- 
qimente vil begynde Hjemrejsen den 
sprste Dag i bei nye Aar. 

Pengestabet i Hopes Bunt, Jnd., 
blev Titsdag Morgen aabnet of nogle 
Rovere ved Hjcelp af Sprængstof. og 
tømt for 818,00(). Man assyrede en 

Masse Stud, men ingen synies at 
tamme Ravetne, der lykkelig og vel 
unt-stup- 

En voldfom Jldebrand i Eli Point, 
S. Dak» hat pdelagt hele Fortetnings 
warteten Tabet anstaas til benved 
8150,000. Nagen ncermete Oplyss 
ninger er endnu ikke givet. 

Den dsveste Kvinde i Brettin et en 

gammel sanft Kons, der boet ved Si- 
den af Navy Yatd Battekiet. Hvet 
Gang Bottetiex gfkyrer sine 21 Ssutz 

rauber hun ,,Kom ind!«, i den Tro, at 
det banter paa hendes Dot. 

Bauern-very B. C» 18. Dec.: 
JBudsiabet om en af de største Ulytler, 
,der nogensinde er indtruffet i Bin-the- 
iden af briltift Columbia, kom i Dag 
Thertil med Dampsiidet »Czar«. Det 
J belendte Dampskib »Alpha«, hviz ulov- 
lige Ture til Nome, sidste Foraar, 
bragte det i Kollision med Øvrigheder- 
ne, er Idelagt i Ncetheden af Union- 
bugten, og ille en Splivt at det Marg- 
tige Stib er tilbage. Kapteinem Styx- 
inanden og 6 af Manditabet Dxutnede. 
En ubetendt Matrosz keddede mange 
Mennesteliv ved at spømme fka Bla- 
get til Fyetaarnet med en Troc- fe. ,,-.«l 
pha« var vurderet til stät-W 

Paa Michael Freymans Farin, fom 
ligger nogle Mil fra Middletowm O., 
trængte forleden site mafketcde Mænd, 

soverfaldt Freyman, og fotlanate at faa 
JSZ ,0()0 udleveret fom de vidste hatt lige 
lhavde modtaqet Da han nasgtede at 

sige noget detoin mishandlede de dam, 
indtil han faldt bevidftløs am, og for- 
lod Hufei. Senere fandt man den 
Overfaldne i en vntelig Tilftand. 

Chatles Mofhier, som boede nogle 
Mil syd for Benton Harbor, Mich» 
døde i Onsdags af Tyfus Faa 
Dage i Forvejen var hans Søn død 
af samme Sygdom, og hans Datter 
vil nceppe vcere i Stand til at leve 
inange Dage. Jngen af Familiens 

Flcedlemmer vil taale en Læae i Hu- 
et. 

Senatok William V. Stillivan as 
Mississippi blev for et Par Dage siden 
viet i den tatolfle Kirke i Washing- 
ton, D. C» mens tre Betjente stadig 
holdt Vogt ved Døren. Betjentenes 
Nærværelse var som Folge af. at der 
var tcuet med Optøjet under Ceremo- 
nien. Alt forløb dog roligt. 

Et Jordstælv fom varede nceften « 

delt Minut, ryftede Byen Zodlin, Mo. 
fotleden Morgen; nien der anrettedeJ 
ingen Stude. 

Fm Cbicnqo meddeles, at Byen hat 
fundet pna en ny Udvej til at blive fine 
klemme Drenge tvii. J Siedet for at 
fendc dem til Refonnsioler, sial de stet- 
tes om Bord i U. S. Krigsslibe Der 
mener man, at deres vilde Lyfter dil 
blive hæmmede til Gavns. 

l 

Mtdethjælp og Bot-seyen. 
Man hat givet det gamle, veltendte 

Lægemiddel,-Dr. Peters Kuriko, det 
cedle Navn »Modethjcrlp og Vorne- 
ven·«. Naar vi kostet Blitket henover 
de manae Anbefalingsbreve, der dag- 
lig modtaaes af Dr. Peter Fahrney, 
Fabrikanten af denne yndede Medicin, 
maa vi indrømme, at det Tilnavn, 
som Taknemmelighed hat givet den, 
et i høj Grad passende. At ogsaa 
Fædre tan vurdere Medicinen, vil fes 
af folgende Breve: 

Apollo, Pa. 
Det er med en Følelfe af Taknemi 

melighed, at jea striver disse Linier til 
Dem. Jea hat en 1():Aar gammel 
Son, fom hat vcrret syg i de sidste 
fesn Aar. Han lev af en Nyte- og 
Vlærcsngdom, oa Smerterne var un- 

dertiden faa haarde, at han tunde 
strige høxt i timevisu Vi raadspurg- 
te Lecaer baade i Europa Da her i Lan- 
det, men de kunde ittc hjælpe ham. 
Tilflnt sit jeg fat i noget af Dr. Pe- 
tckg Rurita og ved et Udlæg as noale 
faa Cents blev der udrettet, hvad tild- 
liaere manae Dollars itte havde tun- 
net gesc: min Gut blcv hell-redet 

Deres forbundnc 
Henry Hayekt. 

En anden Fader, Hr. Chas. 
Schmidt, Carrick, Ja., føjer et nyt 
Blad til Kurito’3 Laurbaerkransx Hin 
Schmidt striver: »Min Nabos Bam, 
4 Aar gammelt, havde et flemt Ub- 
slcet over hele Ansigtet. Han sit en 

iFlaste Kutito og gav Bat-net regel- 
Imæssigt Saatene begyndte at stalle 

laf, fom Stellene paa en Fifh en ny, 
feist Hztd kom i Stedet, og snart var 

bvert Spor af Saatene forsvundet. 
Mens dette kan forekomme mange et 
mærkvcerdigt Tilfcelde, saa er det ikke 
destomindte itte det eneste i sit Stagö. 
da min Broder havde sammt Erfating 
med sit lille Baru.« Naar vi jagt- 
tager, at Dr. Peters Kurito drabet 
Giftsporctne, uddriver dem af Lege- 
met ad natukltg Bej og frembringet 
nyy sundt Blei-, san vi med Lethet 
fortlare den mirakulsfe Lægektaft 
der sindet t drum Medicin. 

Ssdste Nyt 
bin tyrkifk Revolution. 

Osman Pafcha, Søn af den nylig 
afdøde Emir over Kurdiftan, ek an- 
kommen til London. Han meddelet, 
Rurderne snart vil gøre Oprør imod 
den tyrkiste Sultan, som hat gjort dem 
til Armeniernes Mordere. Dei tapre 
Kurderfolk udgør Sultanens bebste 
Trvpperz navnlig det turdiske Rytteri 
er verdensbetømt. Men Kurderne er 
et frihedselsiende Folk, og nu menet de 
at Tiden til Uafhænaiabed er kommen; 
de vil forene sig med Tufmder af At- 
menier, og menet da at kunne afkaste 
det tyrkisie Aug. Osman Pascha ta- 
ler aabenlyft om sine Planet; han vil 
selv stille sig i Spidsen for Oprøret og 
Kkigsplaneme er allerede laqtr. Han 
er General-Adjudant i Sultanens 
Hast. 

Ei Telegmm til Daily Express af 
ZU. Dec. Ineddeler, at ved en lige sted- 
fundei TIJtagfacre, er 200 kristne i de 
mellexntnrkiske Byer blevne nedsablede 
af Mohammedanerne. 

—-————.-0-.————-— 

Pktksident Ksiigers Reife. 
Præsident Krüger ankom den 19. 

Dec. til Amsterdam, bvor der blev be- 
redt ham en sicklden bfertelig Modta- 
aelse. Taler blev holdt til ham i den 
konneliqe Ventefal og fenere Paa 
Raalmfet. Krüqer udtalte blandt an- 
det: Fjenderne stille 10 mod een, men 
Vi afvente den Dag, da Gud vil kund- 
qøre sin Villir. Jeg er ikke kommen 
fom en Flygtning, men efter min Re- 
gerings Ordre for at faa gjort Ende 
pua en strich i hvilken Englcenderne 
benytter Kvinder og Bøtn imod os.« 

——«-o.—————- 

Situationen forvætkcs. . London, 19. Dec. Det meddeles i 
Aften, at General Knox hat maattet 
opgive Forfølgelscn af General De Wet 
paa Grund af den farlige Situation 
som er fremtommet ded, at Boerne hat 
overstredet Orange-Floden og trcengt 
ind i Kapkolonien. 8000 Republita- 

snere marscherc frem i Kapkolonien og 
et lignende Antal flal have naaet Phi- 
liptown. Der tilføjes, at De Wet hat 

L ra. 4,500 Mond under fig, befindet sig 
loppe Nordveft for Ladnbrand og be- 

jrcdek sig til et Angreb paa Winburg. 
—-- 0—-——-—- 

) Kinn, Kimu 

Det vifer sig, at de gode Magter 
bar misforstaaet hvekandte ungaan- 
de det berømmelige Ord: »uigenkalde- 
lig«. Der var udgaaet et lille Ord 
i en Ciphermeddelelfe fra Wafhinq- 
ton til Conger i Peling. Tilfceldig- 
Vis var det lille Ord et: ikle, og De- 
p chens hele Mening blev altfaa ow- 
vendt. Deraf dn hele Staahej og 
Forsinlelse. 

Peling, 19. Dec. J Aften blev 
den fcelles Note atter vedtaget og alle 
deus Udlryl er nu fastslaaede. Den 
brittiste Modisilation blev antagct. 
Der kan da blive Enighed til Juletid 
—- men Freven? 

Det fransle Deputeretkammet hat 
efter en lang og ophidset Debat ded- 
taget Amnestiloven med stor Majoritet. 
Men Ytringer, som fra Højres Side 
faldt under Debaten, synes at tunne 
rejse adsiillige Processer, fom alle vil 
drcje sig.om visse Momenter i Dreys 
sitz-Sagen 

Svfåfksssncrvøic Mcrnd. 
l Alle I1hnthlistchæits1·cnf dc-ttt«!iind, der librk as 

Enwlno, russwnnuisrim for tobt Mundkmln, iom 
lrkril Nu den«-: Ulysskrusti-«xft-1"u«rmqi«r Mnlusltg 
M Wiss-usw- LIHML lunsh list-w Iu 00 essscsr vor 
ltlle Von: "A Warnan V»i»-". sum onst-ansti- 
bhssr Skmdmnnnh Ekliu I an tsq mdlcm et cc 
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n. :-- nndncks m Co» Wirtin-» Illinois 
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