
Dage hun seid havde genuemlcvet,l 
Ludvig den 14des Dage, da hans 
Trosfasller bleve nedsablede og lernte-I 
de til Galejetne, indespærrede i Meng- 
Kerne —- medens Hundredtusinder, 
detiblcmdt han selb, med blødende 
Djetlri siipqiede dort siu deieä eisiede 
Land og sit et fremmed Land til Hiern- 
!and. i 

Nu hat han fnaki naaet den sidfte 
Milepcel paa sin lange Pilgriinsqang. 
Han gcmr dei hele om igen, inedens 

han lytter til den M. Salmes Ord, 
hin Sohne, hans Trosfællet sang for 
Singet vcd Kontras. 

Aa, Gud sie Lod for Vibelem den 
et todt dort, men ej for dyet s-. 

»Pkifer Herren. thi han et add, tbi 

hans Mistundhed er evindelig.« Hisor 
Lan hcm andet end sige et Ja s—« i 

Trængslel taldte jog paa Herren: Hex-s 
ten bsnlwrte mig ---— ja, ja ——- tunge 
have Daqene verei, men Her- 
ren er Gad, og han lod lyfe for os.« 
— An ja, Gud sie Lov, Herren lnste 
for ham, nu stal dan snati ned i den 
mskke Dol, inen Den-en vil lnfe for 
hakn H- ,,Du ek t in Gud, oq jea vil 
satte dig, inin Gub, jeg vil ophøje 
dig.« —- ,,Prifer Herren, ihi han er 

sod, thi» dans Mifkunhed vatet win- 

delig.« 
—- 

Tat. 

J min Batndom blev jeg nu og da 
mind t om, at jeg stulde vare heftig 
og sige Tat for, bvud jeg fik. —- DJ 
sammt blev jeg windet mu, da jeg for- 
tiqe Dag sit Besied im Paswr P. P. 
Ih sied, PtaftemkesKommean Katz- 

ietek, at Vuniet omiring i Zumiunsset 
havde da r t faa tøsl ge ellrk vcnugk at 

lage tilbstlig Deixfmt til nor fidstes Op- 
fotdking, faa der nu til Jul og Nytnat 
er kommen riqelig ind i Kassen. —- 

:’m, san vil ieq være faa hsfltg at fige 
Tat, hoiltet jeg tuned paa Komiteeng 
og Entetnes Beane got. 

Og san vil J nist, Vennet, ogfaai 
Fremtidcn ihukomme vake Enter og 
scheel-sc 

«Gla--elig Jul, godt Nytaat! 
A. Magmutzsem i 

« 

s 

« ZEIT-Of 

-?-«-·-—«:X.« ; 

Korrespondancer 
XIV Ts ; -.«.--I V« 

XL 
»- 

Chieago Jll. 

Den as Ebenezer Meniahed stiftede 
Sygelasse optagek lil enhvee Tid nhe 
Medletnmen Saadanne, som ille 
Mhstek Menigheden, tan ogsaa blive 
Medleinmer. 

— Edenezer Unadomgsotening hat 
atter saaet sit Bibliotet udvidet. Stank 
set vel ilte kan siaeH, at Foreninaen 
gennetn den torte Tid, den hat be- 
Iaaet, hat naaet en skcempevætsh saa 
et det dog gaaet jcevnt stemad med 
Tilslutninaem og di har Grund til at 
satte Gud sot Stillinaen som den er, 
si er sokvissede om, at Unadomgfok 
eningens Arbejde ille hat værct for- 
Poch 

— Hvor vansleliat det er at vinde 
Sjæle for Herren her i den store, scr 
dætvede By, hvor shndige Fotlhstclser 
Vinker alle, Inen da især Ungdonunen, 
snaet i grove og snart i sinete ; oknl 

Ved hvert Skridt, er danstelig at sol- 
staa sor dem, som bot i de mindre 
Byer. Hvad der niere end noaet an 

set kvasler alt sandt kristeligt Lid her, 
ee de mange verdglige Foreninaet 
Den ene Loae stifteg ester den anden 

og hertil slutler Massen as vort dan- 

se Folt sig, ja endog de dansle zwin- 
der deltaaer i digse Forningers For- 
nsjelser med Jvcn Der er saakaldte 
kirkeliae, haldrcligiøse Foreiiinger as 
sorstellig iiticlig Betendelse, ved hvis 
Utne naeress en stor Del Verdgliahed 
sg en lille Dei Religiøsitet, hvig Til; 
hcengere deltager i Dang og aaar 1 

Theatret og andre Forll)stelser, til 
C disse slutter stg en Masse, der et tneee 

»san«, sigeo der, og llngdommen vtl 

have ,,sun«. —- Men Gnd sle Lod, her 
ee en lille Trop, sont vil holde Forteh 
som hat den Heere Jesus kæt og ttke 

dtl miste ham sor al Vetdens Glæde 

og Herlighed, hvilket tun dog vater en 

stattet Stund; men vil leve og do soin 
Øuds Born. z 

—- En Del as Ebenezet Kvindet hat 
dannet en Sysorening med det For- 
maal, at sy til d. s. Kistes Bernehjekm 
Sagen hat vundet slor Tilslutning vg- 
aa uden for Menigheden, en stor Del 
Ij et i den kotte Tid bleven seetdig. 

—- Det er gleedeligt at se, at ogsaa 
Kvindetne tager altiv Del i Kittens 

’" 

» Itbejdq thi det er jo sandt, hvad Dig- 
eten shnger om den notdiske Kvindu 
Bi hat sagt det saa tit og du ved det 
ca godt, du ee magtig du Kotnde i 
ord«. Sekten velsigne ogsaa denne 

keifas Arbejdet til sit Riges Udbte- 
se. 

— Ebenezer Sindagsstole gaar tin 
jævne Gang vg er godt betagt. 

—- ».ßome Savings Bank« hat of 
en af Byens lebende Fabrikanter mod- 
taget en Liste paa 50 Navne paa Ar- 
bejdere i vedtommende Fabrik med 
samt en Pengesmn der liaelig stal for- 
deles mellem de 50 Arbejdere til Ju- 
legave. Dette til værdig Efterføl 
aelse for andre af de store Fabrikan- 
ter. 

— Ebenezer Menighed holder Jule- 
trce for Sondaagstolen i den svensie 
lnth. Kirte niellem Wabonsia og 
North Ave» da deres egen Kirte er 
alt for lille ved en sadan Lejliahed. 

— Foreninaen for dansl Alver- 
domghjem hat nu bestaaet i lU Aar og 
ejer en Kapital paa 815,()0(). 

--— Paa Vestsidenis Hospital liager 
en Mund ved Lilnvn Lynch, der lider 
ftore Smerter fom Folge af Brugen af 
Tobak. Han er en ftor lraftig Mand 
der i de sidlte Aar har reget fra ji« 
til 70 tiigarer om Dagen. Forli-den 

dcghndte hans Hals at blive daarlig, 
oa Zungen spulmede op, saa at han 
ille lunde faa Luft. Lægerne me- 

ner, at der er Fare for at han vil lvass 
lc5, hvig Tungen vedbliver at her-ves. 

— Vejret har været overordentlig 
mildt efter Aargtiden. Der er ingen 
Sne, men tlart, varmt Solslin. 

-— The first Presbyterian Ewigre- 
aation« er den celdste Forening i 
Chicago, daade af de religisse og de 
verdsligr. Den blev ftiftet den 26. 
Juni ltstzsL O 

—- Fra Chicago Bh alene er der 
sendt ca. SAIWW til Nødlidende i 
Texas. 

Den f. d. ev.-luth. Kirteg Pras- 
ster her i Bnen vil holde en Nytaarg: 
fett, antaaelia i den thfl luth. Ziele-, 
N. Ada St» ncrr ved Siloams Ritte. 
Paftor Jensen fra Racine er indbudt 
til at holde Festtalen. 

—--- Ei specielt Tog braate i Tots- 
dags »Sei Damer her til fra Collegegs 
i Osten. 

--— Det dansie Fir a« Nielfen og 
Rast, Eiere as »Ehe Bi. ht Lanndry«, 
Hi. af Artesian ä- Hirsch St» har 
tobt Bnggegrund til et nyt Laundrn 
paa Hi. af Rockwell og Bloomingdale 
Rand. Bdageardejdet stal begyndeg 
strals efter Nytaar. Dei-es Form- 
ning har i de sidste Aar taget et stor- 
artet Opsving, saa at Bhgningm der 
nu benyttes er altfor lille. 

-—— Millionæren John lltcelefeller 
har forcrret »The Northwestern Uni- 
versitct« her en Julegave paa Uz Mil- 
lion Dollarg. Han har nu flæntet 
neevnte Institut over 9 Millioner 
Dollars. 

lkn glcedelig Jnl og et aodt oa 
veltignet Rhtaar onstes »Danfleren«s 
Personale og deng Lcefere og gid den 
nieste Aar maa faa Lov at gelte man- 

ge nye Hjem. 

.Hanipto:s, Nebr. 

Torsdag den 6. Dec. ægteviedes 
Vertel Mndsen og Essa Christensein 
Pastor J. Lund forteilede Vielsen og 
havde til Telst Rom. 8, 82 og mindede 
om den siore Gave Gud hat siænket 
os i sin San. 

— Onsdng den 12. Dec. havde vi 
alter Vrvllup, idet Peter Madsen em- 
teviedes til Maria Wind. Paswr 
Lnnd falle nd fra 2 Mosedog, 25. 
Cap. 4(). V. 

Farnierne her omtring hat nn 

fanet en Letlelse nied at faa dereg 
Post Den bliver neinlig daglig fort 
omlring til dem. 

Student H. Bondo er her i Jn— 
lcferien og des-get gode Venner fm 
sidstc Sommer. 

--s Den 28. afholber Menigheden 
Fest i Flirlen med Juletrce. 

Watte-I, Pa. 

Ved et nf den dansk lutherfle Me- 
nighed her i Byen afholdt Menighedss- 
niede, 17. ds» blev del vediaget at 
bemyndige Menighedens Trusteeg til 
at lebe den paa Hiernet af Laurel og 
4th Street beliggende Kirlebygning, 
med tilhsrende Grund og Præstebolig, 
pcm de of Eierne tilbudte Betingelser. 

Siden Paslor N. V. Holm fra Nas- 
cine, Wis» blev laldet til Prceft her 
i Warren, er Kirlen gaaei fremad. 

Aniallet af Menighedsmedlenmier 
var af den forrige Prcest opgivet at 
vcere 5(), men vifte stg ved Pastor 
Holms Ankomst at væte fleumpet ind 
iil 25. Delte Anlal et nu volset til 
nogle og ttedive og vil forhaabenilig 
vedblive at volsr. En Kvindefvts 
ening er organlseret med 40 Mehle-n-l 
mer, Sondagssiolen læller 46 Bin-s 
hvilket maa kaldes usædvanlig godt 
eflee de smaa Forhold, lhi her Indes 
lnap 100 danste Familien 

Im. onst-tust sum-« em- ! 
u- n unalt. Col-i ordnet Amt-eh com i over so» 

« Tot out-l dsuqi as Million-I MOIM for beut 

msaböku i Taubheit-den used www-man 
use-t. Des bskmgu Bot-»I« blfdgmk Mammon-. 

icmiadiku Umsonst-, dalmer bis-nea- bMI sb» 

Nin-solch bot ca mem- behaqellg Sang oq » Ist-s 

bediusmshvel ums Markt-km Caltzes CI Dunst-km 
coetau Ums-ea- kneu ki- 5 Ceyis Ilr.steu 
NII It fort-nat ts. Wust-wo Stammes 
Hin-up oqmq irae-I und-a Cumw di Myr- e du mo- 

j hin et um bca dedu- Ideomn I Antworten-. 

Boetktiacn 

Udtandet s 
i 

Den sidste otntalte Jnvasiesn i K..:p 
landct hat vist sia at viere tanat ve- 

tydeliaete, end de søtfte Tele;ti1.nnset 
lod ane. 

Dct et viitelig taaet mindst: chrs 
stellige Boethctte over Gtænosen, Ia 
de nneste Teleatainmet mæideh a- 

overalt hat de snndet aoo ModtagelsH 
og Hicelp bog deteg Stammefreendet 
under enaelst Ovetlelied 

Boetne hat taget flete Zinaabney 
og afstaatet Jætnbaneliniefotbindel:« 
sen paa et saa viatigt Puntt sont De 
Aar sanktion- 

Et Teleatam ineddelet. at Kimbets 
ley i Vest var ttuet, men dette hat itte 
deittestet sitt. 

Lord siitchenet bar i Huj oa Hast. 
iciaattet sotlade sit Hovedtvattet neds til de angtebne Piinttet. · 

Hatt hat sendt flete Titoppestnttetl 
detned, men saasnatt Voetne set en 

i 

i 
engelst Hast, delet de sig i Sinaatolon 
net og sotsvindet. 

As egentlige Beqivenhedet nieddeleei 
itte mange, nien den enaelsie Prequ 
ettleetet selv, at der nu attet et ind s fett den santine sttavpe Genfut ovets Teieatanimet sta Ktiss stuepl adsm, 
sont Lord Robettg i sin Tid saa del ! 

digt iværtsatte. 
Saa vidt tan stonnegy et Voetneg 

De Wett Hovedmanoen Huns liele 
Kampniethode hat liait til XII-isten at 
saa Ritchenet til at sanile al sin Ener- 
ai paa at sanae hanc. Da intens lod 
De Weit alle sine Undetafdelinger 
sptede sia hen til Kavlandets thcendse, 
nienH han lod sia selv indessutte sta» 
alle Sider. l 

Oa da saa alt var rede, sioa han siq 
igennem den enaeiste Akt-de som tidli 
aete meddelt Denne Man-tote faat 
fotIVtigt sin den vatmeste Anetteiidel 
se as de enge lste Vjtilitættundiae. 

De Weit dar suldstatndia ointinaet. 
og alt saa nd til, at nii vat Fiialen 
sangen. 

General Knox tiiiioe oentes i Ost-ver 
as en Timeg Tid oa ovetatt var det! 
opstiltede Vattetiet. 

Plndselia flog da hele Bot-thaten 
over i Galap l)en over en flete Mit ianas 
Siette Det sial have vætet et iinvosz 
netende Sitte for C«itqltenderne, det 
stod oppe vaa Heiden-ne ! 

De Wetts Undettoniinandant send- 
teg nd i den tnodsatte Retnina. oa med 
hele sin Stytte stotniede De Weit selv 
los paa en as Englandetne vesat Hof-; 
de. Det tegnede med enaelsie Kuglet ogi 
Gtanatet,n1en stemad gik det. 

Pludselig tom det engelsie Heftsoll 
icnod dem -oq vips vendte hele Bo 
echte-ten oin, joa itnod et andet Pniitt,3 
livot Enalcendetne hvot Enalændetnes 
tnn lyavde et Batteti ovstillefx oa saa 

·slap de inennein, men lknaletnderne sit 
en udnutttet Lejliahed til at hilse paa 
hoetandte sta de sotstelliae Sioet. 

Nu et som sagt Reigens Hovedstiie 
pladg sotlaqt til lfnglændetnes eaen 
Grimdx inen Beetne et endda vittsoin 
me paa nianae andre Pimttet. i 

Der tales om et ligesteint Opth i; 
Anplandet oa uttoligt et det itie, da’ 
Boetneg Stmntneftændet der i den en- 

nelste Seietgpetiode hat faaet Kætligs 
heden at feie. Alle ,,inisteeiitelige'« et 

bieven sctnaslede paa Gendatmerietg 

Angivelse, oa innen boetvenlige tunde 

haabe paa Lov oa Ret. 
Det vil vel snatt vise Aa, om der 

endnu tan udbrnde almindelig Op- 
stand. Nygtevis sotlydet det, at der 
et bleven optøbi og ndlevetet en mig- 

tænkelig Meengde Dynamit paa saa 
danne Stedet, hvot Astikandetae hat 
haft Stytet. 

Et andet Rygte meddelek, at Boeti 
ne et ineget vittsomme eudog melleni 
Johannegbotg og Ptcetotia. —- 

J England hat denne Sagetnes 
Stilling steintaldt alvorlig Urv. 

Vel ettlcetet Kitcheney at hatt snatt 
oil veete ooenpaa det igen, meet inan 
syneö itte at ville tto Jet. 

Forelpbig hat man hastet med at 
udtufte nye Troppestyttee sont i mer-; meste Fremttd vil asgaa til Kapstadem 
En Mengde beste assendes tilltge, da 
der alletede hetster solelig Mangel i 
Atttlleeiets og Kavalletiets Bedo-mel- 
sesevne detnede. 

Jmeni tnuttet man bhøjete og hei- 
ete om Weinens Kostbathed, nien end- 
nu tvivilet wenige paa, at Resulta- 

i 
let, trods alt, vil blive Boetnes füld- 
stændige Underkuelse. 

London, Dec· 25. ,,·Hele Kap er 

rede til Oprør«, fauledes lyder de en- 

gelste Meddelelser, som itte søge at« 
sljule Tiugenes sande Tilltand 
Vi opregner kortelig de vigtigste Ub- 

ialelfer herum: 
En engelsl Korrespondent i Kap-» 

siaden erllærer, at alt afhcenger af, 
lwor rigelig Ammunition de oprsksl:- 
sindede Kapboere er i Besiddelse af. 
Ved Philipstown, som de indtrckn- 

gende Beete hat taget, hat Omegnens 
Farmere sluttet sig til Oprøret — og 
der er Fate for at andetltcds indtrcen- 

gende Smaahære stal faa lignende 
Forstckrkning. 

Lord Kitchener flasser Tusinder as 
Soldater ncd fra Orange Friftatens 
og Transkael-, engelfte Garnisoner. 

De engelsifindcde Kaplcrndere tue- 
ver, at der prollamereg Standret over 
hele Raplandet, men Aviscrne tilføjer, 
at det er umuligt, alene af den Grund, 
der itle er Tropper not til at opret- 
holde Standretten. 

»Ein paalidelig Kolonist, som nylig 
hat foretaget en Nejse gennem Kap- 
landet, ertlcerety at 90 pCt. af Beer- 
ne der tun venter paa en Fern-; saa 
gaac de med til Oprøt. 

Jembanetrasilen er suspenderet i 
stor Stil over hele Landet, oq man er 

nælten uvidende angaaende baade Bo- 
ernes oq Englcendemes Bevægelser. 

Capetown, Dec. 25. Lord sittli- 
ener telegraferer fra Naauwport un 
der Dec. 24.: Thorneycrofts beredne 
Jukantcrj hat besat BrilOtoleI uden 
Modftand. Boetne trat sig tilbage 
imod Nord til lfanen omlrinq Triesla· 
De vil blive forfulgte.« 

Stoktyrkens Ven. 

Man havde jo iænlt fig, at nu var 
dei i Orden med Tykliets Betaling af 
Erstatningssummen til de Forenede 
Stett-m Som tidligere meddelt dil- 
de den høje Pakt ordne det sauledes, 
at der fra »Um-nd Shipbuilding 
CompanM flulde leveres Tyrliet et 
mit Krisisslib, og i Betalingen for 
dette siulde de trævede 8100,000 in- 
desluties. 

Men aldrig saafnart sil Tysiland 
Illyg hemm, for dei gennem sin Ge- 
fandi i Konstantinopel beiydede den 
høje Port, at den var saa god førft at 
maatie beiale Kanonsirmaet situpp, 
hvad den styldet for Kanonerne til den 
grcesie Krig. 

Nu hat Sultanen altsaa faaei ndet 
en Vennetjeneste fra den tysie Heisa-, 
Tom i en mærlelig Grad er de lristnes 
Forsvarer i Kan og Muhamedaners 
nes Trost i Europa. Sultanen be- 
høver jo lun at sige til de Fokenede 
Steuer-: nu kan J- selv se, at det er 

mig hartad umuligt at efterkomme 
eders Fotlangende. Jeg maa jo ille 
betale. 

Thi ai Tyrkiei sittlde sinde paa at 
beiale Krupp i Lohe-i af det nu kom- 
mende Aarhnndrede, et der vist flere 
end Or. Krupp, der ivivler om. 

Men det vnr da ogsaa en Stam, om 

Tyrliet, der ladet Tyskerne bygge 
Jernbaner overali i Lilleafien, flulde 
give den ringesie Bod for Ulyllerne og 
Stagierierne i Armenim 

Keifer Wilhelm vilde dog nceppe 
have faaet Tillidsvoium fm sin mid- 

delaldetliqe Forgængerex Korsfarerne 
paa den tyfie Trone. De havde en 

anden Mening om Muhamedanerne. 
--.-——.. s- 

Finlands Nod —- Luthcrdom- 
nun truci. 

Fra Stockholm telegraferes under 
MI. Dec., at det finst-svenske Dagblad 
»Tidning«, samt dct finfke Ugeblad 
.,Jsaumaan« er blevne undettrytte af 
den rugsisle Regering. Et lredie Blad 
er bleven suspenderet for site Mannes 
der. 

J og for sig lommer denne Melode- 
lelfe jo ikle uventet. Russland hat 
alt i lcengere Tid faret frem med 

Voldshaand ovetfor Finnerne, og hver 
Gang et af disfe Blade vover at kri-I 
tisere Regeringshandlingcrne og heil-l 
vife til Finlands Grundlov, bliver de· 
ophævede.« 

Finnetne er et taalmodigt men lige- 
faa udholdende Folk, og endnu hat de 
vel Haab om, at deres tetfcerdige Sag- 
ikke er tabt. 

Men — nu meddeles tillige en sil- 
lcrt fra russiste Kildet stammendchk- 
ring, hvis Birkeliggørelse dog vel maa« 

faa Begeret til at flydc over — vg« l 

reife det sinste Folk til en Kamp paa 
Liv og Dud, selv om denkkke san blive 

ført med Sværd. 
Denne Efterretning gaar ud paa, 

at Bladenes Undektrykkelfe og Selv- 

ftnrets Qphcevelfe vil blive fulgt af en 

Protlamation af den grcest katolske 
Kiste som Statstirke i Finland — 

en ubørt Voldsdaad, da de 98 pCt. 
of Finlands Befolkning tilhører med 
Liv og Sjæl den evangelisksluthetfke 
Kitte. 

Det sinste Folk kan ikke sinde sig i 
nt stulle ssifte Kristendomsbekendelse 
paa et Magthaverbud — og at danne 

Frikirke er umuligt under russtjk 
Styre. 

Russland forstcmr anbenbart itke. at 

for det nu kommende tyvende Aarhkms 
drede pasfek Reliqiongtvang iklcn 

Men hvad vil Finnerne gøre2 De 
sial saa til at leve under be Forfølgel 
ser, fom Lutheranerne i de rusfsske 
Øsieispprovinser alt lcenge hat suktct 
under. 

Vccdcus Nut. 
Den russifte Regering er altid om 

fig. Nu har den tilbudt Rumænien, 
som altid hat Pengevansteligheder, et 
lille Laan Paa 16 Millioner; Inen Ru 
meenien afslog det, fordi »der var ti 
Laane knyttet Betingelser, som truedt 
Lundetg Uafhængighed.« 

Den rugfisie Czar vil —- i Følge 
»Aksociatet Presg’« PeterdburgKorres 
fpondent --— itke tunne rejse fra Liba- 
dia før hen paa Foraaret. Sygdom- 
men hat sat bang hele Sundhedgiil- 
stand pau Prove. 

Finanz-, Kriegss- og Udenrigsmini- 
steten vil forblioe hos ham saalænge. 
Begivenbederne i Berden er for via-« 
tiqe til, at Lifkinistrcne tan faa Lov at 
vende iilbage til St. Petetgborg. I 

Fiøbknhnvm Dec. 28. Sejlfkibet 
,,Jvetrict« strandede i Fredagg paa, 
Svenskeknsten, nasr ved Gøteborg. Sti-- 
bet sloges i Kvag, og 7 af MandsiabetE 
druknede, mens det lytkedes Z at kom- 
me op paa en af de ubeboede Steck- 
gaardgøer. Her døde dog de to; tun 
een Mond blev i Live, til der nceste 
Dag tom Hjaslp. 

Berlin-Z Jndbyggeranial udgør nu, 
naar man niedrennek Forftcedernc, 2,- 
4·;:),67s;. J 1895 var det 2,(,)76,946. 

Genua, Dec. 255. Streiten er endt 
efterat Regerinqen hat givet Løfte om 

at qenaalme ForfamlingsbygningensI 
Burean. l 

Stockholm, Dec. 25’-. chret heri 
er mildere end det i Monds Minde 
har været Ved Juleiid ! 

i 

Moskow, Dec· W. De Lager-, fom1 
bar behandlet Czaren under hans end- 
nu knap overftandne Sygdocm har just 
faaet deres Belønninger. Dr. Hirsch 
sit Alexander-Nevsti-Qrdenen; Pro- 
fessor Poposs er bleven udnævnt til 

Czarens Livlæge og Dr. Tichokovoff 
til vikkelig Lægeraad. 

10,000,000 Rudrer (sr-,150,000) 
sfal anvendeg med det Formaal at for- 
binde de cenfralafiatiste Jernveje med 
det europcrisie Rnslandg Statsbaner. 

Ved det tysie Skoleskib Gneifenaus 
Grundstødning, fom vi fidft omtalte, 
druknede der iFølge officiel Opgivelfe 
138 Mand. 

Haag, Dec. 20. J det andet Kam- 
mer blev der i Dag indbragt Lovfot-- 
slag angaaende Dronning Wilhelmi- 
nes Giftermaal med Hertug Henrik af 
Mccklenburg-Schtvekin. Denne sidste 
blivek naturaliseret og vil i Tilfcelde 
af, at Dronningen dør sprit, faa en 

Aarpenge af den hollandske Stets-stag- 
se. Men ban bliver kun Dronning- 
eng Mand, aldrig eaenlig Konge. 

Darmstadt, Der. 21. Dei andet 
Kammer savde i Dag en alvorlig Dag 
Der fotelaa Forslag om, at de hessiste 
Zkieptcefentanter indenfor det tysieFor- 
bunvsraad stulde forelægge Besiuinin- 
get om, at Tyfkland vilde mcegle mel- 
lcm England og Transvaai. J det 
hesfiske Kammer faldt der 21 Stem- 
mec paa begge Sider, men Formckni 
den kastede saa sin Stemme til den 
Side, der var imod Forsiaget. 

Der ventes en ny Ministerkrife i 
Italien. Finansminister Rudini har 
nemlia nedlagt sit Embede, fordi alle 
hang Forslag mødte Modftand i 
FiammereL 

J Genua hersier der stærk Arbejder- 
pphibselfe, fordi Politiet har lukket 
Fagforeningernes Forsamlingsbyg 
ging. Soldatet hat maattet tilkal- 

eg. 

Bern, Dec. 21. Rationalraadei 
It ratisicerei den eksiraordinære 
chmeizisisaniekikanske Trnkiat, som 
te Forenede Staters Senat vedtog 5. 
Juni 190(). 

Belfast, Dec. 21. Vere Foster, som 
i de sidfie 50 Aar har biftaaei ca. 25,- 
OUO unqe Hivinder ved deres Udvan- 
dring fra Jrland, samt tilsiyndet Be- 

vceaelfen for de naiionale Skolers Op- 
førelse i Jrland, døde i Dag. Han 
var født i Feølienbavn i 1819 og havde 
en Tid Vceret veittisk Diplornai i Syd- 
Amerika. 

Berlin, Dec. 21. Den iyske Ban- 
kier og Millioncer Siernberg. som var 

anklaget for Umoralitei, blev fanden 
styldig i Dag og dømt til 23 Aars 
Feengsel og 5 Aars Tab af Borgerrei. 
Processen hat varet flereMaaneder og 
vil afføde adstillige andre; nogle af 
Vidnerne har aflagt falst Ed, andre 

hat ladet sig kobe, og det blev godt- 
gjori, at Siernberg havde underkøbt 
det hemmeliae Politis Chef Denne 
fidste døde samnie Dag, fom Stern- 
berg blev dømi; Aarfagen skal iike 
vcere Selvmord, men et apoplektist 
Slag. 

Tokio, Dec. 21. Den japanesisie 
Minister for Trafikvæsenet, Baron 
Hoshi Tom, har resigneret paa Grund 
af Besthldning for Bedingeri. Han 
sial have faaei Penge fra denk, der 
havde Gaderensninaen i Enterprise. 

Dei seansie Blad ,,Journal des 
Debats« advarer fiaerkt iniod den ame- 

rikanste Politik, som skinner frem 
gennem Forhandlingerne om Han- 
PounsefotesTrakiaten En faadan 
Politik vil, siaer dette Blad, kun- 
ne fremtvinae de farligste Forviklin- 
get niellem Amerika og de øvrigeStor- 
magter. 

———-·0--——.—— 

Lass- vor nne Fortcelling: ,,Din 
Brod-ers Blod«, oveksat fra iyst af 
Pastor N. P. Madfen Den er lige 
saa delfireven som alle denne Forfat- 
ich øvriae Arbejdey oa Emnet er 

paa samme Tid aktuelt og grihende. 
Dei er nemlia hentct fra den arme- 

niste sieifienforfolgelch Kilder. 

Aldctcs ftit 
Held Foddctne varmc og 

spat Tonart-egoistisch 

IT PROF. MISIIEWS Euchs lIlscLE 
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f rief « 

? :.«». « s k »s« -t»-»s«-Ii-m. mir-I and vom-o- einsieht-Ich E » I« ««·- -.t — usw si-. :-«-- um«-. Tas- uq aus«-. Millionen-tu 

ch oil for en lidt lange-re Tid holde aubent 
nnt fonigc Citbud, dette nemlig: 

Ei Bælte No 4 for 85 00 og ct Pai clrktiiskc .’iitdfaalcr frit. 
Ei Brette No. 3 for sit 00 oq ct Par clck iifkc Jtidfaalcr frit. 
Et Berlte No. 2 for THIS-tm og et Par clcktkistc Jubsaaler fkit. 
Ei Beklte No. l for sis2.00 og ct Par clcktriskc Indiaaler frit. 

Alle disfe Bretter et absolut tpitte Klasse-A oa jeg er villia til at satte dem 
ved Sitten af de kostbakeste Valter i Handelsn. Mit Balle No. 4 er megef kraf- 
tigere, er tilviiket af bedte Materials ag oil vare tangere end noget ander Besitz 
som hidtil er blkvet tilviiket· Jngen FotskeL am det kostet 82000 eller 830.00, 
iaa et de ikke bedie, og detfar et ieg vitlig til at sende Bæltet tned Erpkeis, faa 
De km undekssae det, isk De tetaler for det. 

Send 25 Cents samt opgin nasrmefte Ernsess Otsice, og Bæltet vit blive 
ienvt. Hvts det futde Bei-b medialgek Oidren, vit De spare Erareigudaifterne, 
fct da sendet vi Baltet med Posten portobetalt. Katalog samt Bidnesbyrd sen- 
des trit, og De oil faa se, hvad Falter sigek om Johnsons Butten Slkiv til 

J. kl. JOHN80N, 
BOX 245, - DODGEVlLLE, Wls. 


