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Blinci ich 
Fta Washington. 

MIH McKinlcn sinkt nmnge Jutk 
gover iAat, ligkfom tidligcre; de fl st- 
lmvde bun felv lav.-l, og de brssod i 
Reqlen of Tasler til Damerne kg Sivs 
til hemme- Tøflemz rat blos, alle 

of samme Slprtelfez da bin the Dame 
joille kcm walaae sig at lage Maul of 
de monce Tonikfooter, rate-r lum din 

bclmgelisgste Bei kt state alle ovcs em 

Ki m. 

Man pnaftmm at lklavrrne blevmods 
lagm pIa del l)jcrte7igste. 

Jsplge Nmsml Mcklrslntts JUN- 
rstninq fm Filipvjnetnz findks del over 

stum- speda sie der. 

Filimsitlerlonnnissicnen such-Iler. 
at den lyur numttet ubxxioe 5 Ellhllioner 
Dollarg alene vaa Organisation-In as 
del borgerliqe Stute i Manilaö Lin 
eqn i tun to Alls-weder lthOlser 
og November). Jndmsgxteme volscr 
nol, men llnderbalame vil Der ogskm 
blink. 

.- .------.. .- --«- 

Ctidaliti-S:igcic. 
Tcn sokitc Akkkstatiolk 

Politin er nii must kidstxllxzit oi 
deic i tcnksntm Ente-n. 

kyorst lnttcocxts Dct m fxn en nojm 
tig Bestrivelfc as Ponncn nf Mr. 
.«::.«.en, scsn du l«. Tei» i li:.- Den 
til Neuem-, og onkireht ssinuikii toiii 
der Meddelelfe frci Pirsific »Funktion, 
Ja» nt orn var fiit i Etiild der, book- 
cstet Mr. Worten og en Lislnger 
sent-its den-ver ior i Tilfclsldc gi, at 
det Vjste sig at oner den kigtigc sit-onn» 
At bringe den til Linnlm. Liliniicsen is 
lwiss Etnlo Heften Unr, fortan-Ue Be s tuling for at frei-wisc- .L1c«sien, til-nol 
Ttiret sein nnlxknlmrt lin fiindet uri l 

Ineligt, tlii i oct fri.nn:-: stnl den Ho 
vedet no nf Ztnloen m frciiiviites sin 
l)vib.e thert til Ltiosigcren og beng 
tidligete Eier, og alle tre ling iiltmge 
til Linalm. 

Sønong Morgen niootsog Mr. Su- 
dahy gennem Posten et aisonnnit 
Ttiisselsbrev, hvori dct gsrets lmm 
forstciaeligt, at hois han. t or sin Saus 
Liv tckrt, man hon stmtii tilboz etalbe 
sit Tilbnd om, at unbe« le s Wills- 
fok Rovemeg Paagkibklse J nie-Tilgt 
Fald oil Sonnen-, »Man-I bli-- M- 
tet nied en Rugle«. De ne T viissfel 
havde bog tun til Folge, at Li iolms 
Byraad føjede andre VII »Hu l den 
as Mr. Lkiibahy ublovede Bitt-listing 

sFra Chamin Neb» eleg!nfcre.3, 
at Pat Croloe, osm anta: ec- sit oære 

Inedstyldig i Novetiet, var et i Miin 
dagg. Han fokegav at « re tonkinrt 
fra Osten og nit stiiloe Jeft pag m: 
gaaende nogle Jtvcegforre iiinger. Uta- 
ste Morgen iiisdtc et P .,ledi1i1ere paa Siedet, men Pnt ( « vor on 
fotsvunden i ,- 

Tirsdag Morgen blevIo Croivr. 
en Brodes til den n is tc Pat 
Clow, urtesieret i sinlks 

« 

Council Blusss of Spitzt-« '- 

Onmha. Man havde sc J wettet- 
«"1 opholde 

l 

ning oin, at Pat Crowszss — 

sig hog Broderen, si1-1«,». inde med en Del Au 
gen. Der bleo faa u Arrest- 
otdre mod begge Br "«-«" 

tog, ledsaget of nogl·.s over til Council Blo« 
tingedes i al Stilhes«»«. 
Stytter blev udenfor, SV .- 

Reften inv i Hufet, hvs L« 
« 

J. Ckowe sovende. p«»« 
vætket op, artefteket, Hut « 

steter-, som han hat-de le J x tataget 
hom. han gjorde in-»» 
men tilbsd ftratö at g . --- D’Hkt· 
Opdagere, hvad han tiuY 

» 

nogen Oplyöning om M J 
«"· 

ilctede han bog ikte at- s0 

til. hatt blev bragt til-sc IT 
lttjtammer, hvot der — I 

Poch-r over hom, u 

ragte til nagen videre EIT- -."—"« 
Dei er senkte blevet ; ." 

mpenser blevet fsrt o n 
counetl Bluth, form-I 
I. Etotves Dut. Arke ejer en. 

Buggn, som antages at vckre den, 
hvori Edtvard Cutmlm blev kørt fm 
sit Hjem til Hasel i Snd Omal)a. 

Endvidere er der Gigninqer oppe. 
om det ftulde have Vcerct II Flimme, 
iom holbt Vaat over Formen indtil 

Losesunnnen blev udlevetei lfdwakd 
Undahy vil i Morgen blive fort til 
Arteftanten for at itadfæstQ om det 
Var den Mand, der underboldt ham 
i det ulmaaelige Fanqenslab 

Pua Spøkgsmaal onl, hvad Crowe 
havde Pistolersie hos sig for, svarede 
deiine at kmn saa at sige levede Uden 
for Lov ng Ret i Udkanten of Byen 
hvor Jndbrud ofte fandt Steh, faa 
hcm nnsaa dei for nsdvendigt i Til- 

vpaelde at noget flulde indttæffe, at ve- 
ke i Stand til at forsvare sit Liv og 
fine Ejendelr. 

En Kvintm som opholdt sig i Hu- 
set, da Arrestationen fandt Steh, blev 
ligeledes atreftetet, men lssladt end- 
mi stimme Aften, ba man ilke fatidt 
singen ftadfcrftende Grund til at mis- 
tænle hende. 

Et Telegram fka Chabron lyder 
paa. at Pat lkromk slnl viere ernste- 
ket cif Omaha Opdagere et Stytle 
udeiifor Byen. En Ftvceghandlen som 
kom ind til Boni, fortalte, at Croive 
var tørt Veft Paa, men blev iudhentet 
as Lpdngeriie, der havde futidet hans 
Zpor og fulgt eftet thin. 

--.—- 

Fra Manilla. 

Fra alle Afdclinger lommer der 
Beten-ins om gab Nennung 

lfn Achling af ilde Jnfunleri 
fangede Os« Jnfurqenter i anvitr. Ge- 
neral Wheaton trg Jnsukqentqeneml 
Olrenmricss Ler vcd Snn Antonio. J 
en Ramp Fuslon havde i Ncrrhcden 
as Ganska toqu en Dcl Falkner on 
Inange Jnsurgenler faldt. Veb Mo 
rionesz bleD en Jnsumenllejr tagel on 
abslilline Jnsnrgenter falbl. Instit- 
gmtlnplajn Mendcszc ooergav sig i 
Lllærhcden as Vlliajn med ZU Mann. 

Liqeiebegs hat snrflellige Afdelinger 
ni lobe og l--«Ie Slsvlllesi inhlagel en 
Del Jnsutgenllejte i Camatines Di- 
sttillet og lagcl en Masse Fauna-. 
Nycaarsnat lylledeg del Jnsutgenls 

qeneral Alejandrino at brnoe igennem 
en as General Grnnt opslillet Ring nf 
amekilansle Soldaten 

Dr tusinde Ting 
Lied et Anarliflnmde i Bat e, Vt., 

opslod der Ctrid mellem Medlemmer 
ne« scm Politiet maalte tillaldeH for 
at oprelte Freven. Da Beljent Brown 
var ved at forlabe Salen, blev han 
imidlertid kamt af 2 Revolverslud og 
livsfatligt sanken To Jtalienere, 
Otto Vernaccio og Luigi Sagsi blev 
arreflerede og Brotvn genlendte dem, 
som de lo« der havde sludt paa ham. 

Mk. Charles A. Walfh fra Jowa, 
Sektctær for den nationale demokra- 
tisle Konnte, som forleden ankom lil 
Chicago for at atrangeke et Mode for 
Komiteen i Januar, bencegler besteml 
Riglixsheden as de Rygler, der-hat ch- 
ret i Omløb om, at Bryan stulde stil- 
lcs sont Kandidat ved Valgel i 1904. 

Den danskspdte Jngeniør Carl Lo 
rentzem som er .i den mnetikanste Re- 
geeingsz Tjeneste, opholdt sig fornylig 
i Dauman paa Nennemrejse fm Po 
risJ til Washington Han hat paa 
den ametitanske Regerittgstoinneig- 
siong Vegne fokestaaet Qrdningen af 
Den tollettive Jngrniøkafdeling paa 
Hukarsnmksen og modtog i den Anleh- 
ninq en stnigrende Strivelfe for sin 
Virtsomhed fka zeomnngsionen veb 
sin Afrejse fm Paris. 

En Danster ved Navn Nielg Mel- 
fen blev forleden dræbt i Reis-wich Cal- 
ved at han, medeng hkm arbejdebe, 
styktede fta Stilladfen ned i en Af- 
runb. Rielsen var Formand for et Zoll- Tømkerr. « 

, 

J Texas vil der blive opkettet en 

ny standinavist Koloni. navnlig as 
Svensterr. M. Borgman fra Stock- 
holm hat ksbt en Landstrcetning paa 
5,000 Acres i Nærheden af Taxatkcp 
na, og er nu reist tilbage til Svettig 
for at heute en Samling Nybyggeke, 
der alleteve hat besluttet at nedscette 
sig i den nye Koloni. 

shenry Vogel blev forleden overkørt 
af Toget i Nærheden af Belleville, 
Jll. Toget stunk-jedes Ijeblikkelig 
og et Pat Kunde-letter vendte tilbage 
De fandt Liget koldt of stift. Ved 
nætmere Underfsgelse v ste det sig, at 

sVogel var morden alle bang Penge 
.røvede, og Liget lagt paa Stinnetne. 

Nogle Millionckrer, söm itte Infler 
,nt navnqich i Cleveland. O» hat 
ämeddelt Rev. Jolm S. Reitlebqe i 
Gleenvillh at han i Vinler tun uddele 

HFødevarer gratig til alle Byeng virke- 
;lige trængendr. Glenville et en By 
lpaa henved 8,000 Jndbyggere. Det 
fmulle Arbejde begyndte med, at Rev. 
Reitledsse Uddelte Julemiddag til 25 
Faznilixn samt uddelte 5 Tonder Kul. 

En frygielig Ulnlle bereiteg der org 
fra Baker camp, ncek ved Burbin, Po- 
cahontag County, W. Va. Resul- 
tatet af en Dynamitetplosion er f; 
Mande- Død, Inange faarede, saa de 

Alte lan leve, og alter andre, der vil 
beholde Men fra deres Saat hele Li- 
vet igcnnem. Ulytlen siete i en Pyg- 
ning, fom tilhorer Jernbanelompag- 
niet. Arbejderne var til Middag, da 
Explosionen indtraf. Noget Dyna- 
mit var lagt ved Siden af en Hallel- 
ovn og foraarfagede Explosionen 6 
Maan hmsbtecz pag Siedet, og Ligene 
sprcknqteg i Stumper og Sinkter. Ler- 
gehjcklp lom øjebliklelig. De fan- 
rede bonfaldt Lckgerne om at blive 
findt i Sledet for at blive forbunbne, 
og monge vil silkert, om de levet, blive 
Krøblinge for Livstid. 

Franl Walde-n Pettiarew, Søn af 
De Forenede Staterg Senator, totn 
forleden Akten alvoelia til Stabe i et 
Flanfaz lkittt Teater. Den nnae Pet- 
tiareto er liae vendt ltjetn fra End- 
afrita, lwor hatt sont Feivillia ltar 
lasntnet for Bockneg Friltetx Hatt 
er nn i de Foreneoe Statersyi Tit-nette, 
Da tsar paa Vej ned til ttlrikonm book 
Itan ftnlde flntte sia til sit ziorp5. 

Te Jorenede Etaterg manae for 
ftelliae Tage-lade braate fidste Ftelsaa 
Meddelellc otn, at ca. 50 Stolelsøkn 
var drittnede tneniJ de tell naa Sttsjter 
paa en Tstnt i Ytærlteden as Des-. 
Moinesz Ja. Man spnrate on for 
ltokte aknnem alle Telefon oa Tele- 
arafsorltindesscr inotit det endelig tvp 
tlarede« at det bete lnn var et tontt 
klit)ate, sac i Otnløb at en drntten 
.t«)atidel—:stttttttd, sont tnedbelte en Ton 
tnndnstor ,,Nnt)eden«, on denne for 
talte den pligtftyldiaft til all-: og en- 

betet-. 

,,Nordlnset« steiner: 
J Perth Amlson lmr der en ttna 

danslsatnerilanst Forfattek, der bed- 
Tcr Paul Hart-De tkhriftenfetn Hatt 
hat denne Jnl ndaivet tin forfte Boa 
tma EnaelsL »Jn the Narrotv Path«, 
en lille Vog, et føtlte Forspg. De 
ltnaa Forterllinger, Bogen indeholder, 
hedder »Tatnina of the Beut-". »The- 
Old Peasant of Olleruu«, »Ihr other 
Wotnan«, ,,Tt)e Frietid’s Jnarati 
tude«, »Don Bachelots«, »Auf-til 
cide of Bliact Wolf« oa »Captain 
Tom-un of The Ligltt Guard«. J de 
fire førftnævnte snneg os, at der er 

ajott Tilløb til betydeliat mete, end 
der er fortalt. Stønt den unae Stri: 
bents Stil for en Begnndek er nsælk 
vanlia fast oa præcisx lorte Sætnin 
ger, fri for nnødvendiae Adjektiver oa 
anden Stassaae, der itte forer til 
Maalet, mcettee nmn don, at han end- 
nn itte er ntoden not til at bebandle 
de valate Ætnner i de fire førftnævntel alvorlige Forttellittger. De andre» 
Historiek er lette, huinorifiisie Stit« 
fet, der Dasaa kober, at Ponl Harboht 
sont Fotfatteren tnlder Ga. et en aan:! 
ste ung Mand, tnen paa sannne Tib, 
at .han er i Vesiddelfe af et nutntekt 
Lune. Taqer vi itte meget feil, ltar 
Peeth Amboyet Dunste i Paul Har- 
boe en Mand, der med Tiden vil vcete 

«i Stand til paa Engelfl at ftrive en 

aod og motsom Boq. Fortællinger-- 
ne i den foteliggende, foretonttner det 
os, havde bedre egnet sig for Avisaks 
tiller end til at ndlomine i Bogforni. 
Hvor lcenge Ponl Harboe hat opholdt 
ftg i Perth Amboy, eller otn han er 

fsdt der, ved vi tlle, men vi ved, at 
han i Byens danfle Koloni. blandt 
dem, der endnn sidder inde med Min- 
der fka 1864 vg til den Dag, da Perth« 

IAmboy begyndte at taldes New Jer-( 
lseys danste By --— og af dem et der( 
.endnu nogle tilbage ----- tun sinde Stuf 
not til en interessant, spandende og4 
morsont Novelle; thi der et- i de sidste 
35 Aar flet noget af alleflagö blandt 
Perths danste Befollning. 

Den standinavtste Liegeanltqlt »Gen- 
tkol Medieal Jnftttute,« Chthgo, eri 
betendt for sitt dtmtige og samvtttigheds- : 
talde Lagebehqndling og unbefales alles 
der er Mc vg ltdenvr. sitt-bekommen- 
hed og timeliqe thlaar tot dlle aden 
Undtsgelsr. Sesveettsfetnenten 

De er til Asylet for uhelbtedelige 
Sind yge i Peoria, Jll» forlangt en 
Sum paa ilte mindre end 8669,000, 
dels til at bygge nye Bygninger for 
og dels til at forbedre gamle Bygnin- 
ger- 

En Elektriler i Cl)icago, Mr. N. 
Schillinger, gjorde i Lordngg Fort-g 
paa, lworvidt man kunde vcelle en 
Død til Live ved Hjcelp af Elektricis 
tet. Fort-get udøvedes mod en Kat, 
som førft drcebtes ved Elektticitet, og 
efter nt Kalten-Z lille Hjættc for lcen 
ge Siden havde holdt op at staa, vie-»- 
ledes den igen til Live, og to Timer 
senere sprang den not faa lystig din- 

lting lidet anende, at den havde dæret 
Genitand for et saa betydningsfuldt 
Experiment 

Mr. Schillinger mener, at der et 

ingen Tvivl om, at et Menneske, som 
er blevet dræbt ved et elektrift Stett 
iqen tan vasltes til Live ved Hjcelp af 
Elektriciteten. 

J St. Joseph Mo» bar man am- 
trent opgivet at finde den Mand. der 
for tott Tid siden mykdcde Millio- 
nceren ant Richardson. Petitiet 
hat siden Mordet fandt Sted akbejdet 
strangt for at finde den Slyldige; Inen 

fuldftasndig »Den Resultat, og det er 
omtrent opgivet nogensinde at finde 
Morde-ren. 

Guvernør Nat-in C. Mutphy as 
Arizona ophalder sig i digse Daae i 
New York. hvoxsta han vil begive sia 
til Washington for at kcrmpe for Ari- 
zonas Frihed. Han ndtnler at det er 

nrimeliat for Arizona at vedblive a« 
oære Terrilori1un. Besoltningen ten- 
sier at eriiona blivek gjort til Slat 
snarest mnlig. 

J Santa Krug Cal» findes- en 

gammel latolsl Mitle, lwor der lnt 
holdes en Gitdc-.—ssc11este ont AareIz 
nemlig: Juleandgtjenestr. stärken 
manglet snldstcendig alt Jndbo og s.-.« 
nenne-l nd som en sorsømt Lade. 

Hilenat tclvringer hele Me·.ile)eden« 
kneelende i Kirken. 

Nebraska Stats lovaivende For-« 
samlina begyndte atter sine Moder i 
Gam, Januar l. Republilanerne 
lonirollerer del ON- der vil i Morgen 
iretntomme Bildstin sia baade den 
askarske II :::: :nwalate lsittvernør 
angaaende Stateng Forholtu 

Win. Bryan foretoa i sin Tib, da 
ban var nærmest ved Haabet otn at 
Nil-e Prcesident, en lillc Afstilter til 
Washington Ved den Lejlighed blen 
hans Oderfrakle ham srastjaalel, men 

som det gaar alle lnllelige Mænd, blev 
den slasset ved Politiets Hjcelp til sin 
rette EinmaUVH Hænder igen. Bryan 
bar i den Anledning sendt 85.00 til 
Palitimandem Roget for noget, heb- 
der det jo. 

Pastok L. Moline, Præst ved den 
standinavisle Kiele i West Superior, 
faldt sidste Sondaa død om under 
Gndstjenestem kamt as et Hjekteslag. 
Den Afdøde var tun 22 Aar gammeL 

J- Chimqo qonr alle Rigmcend i en 

ßadig Angst for, at blive deftjaalet for 
derer- Bøm, oq paa femme Tid Uml- 
ker Borste-re Oder, at de ikte mere tcm 
fna Lob at lobe onl, som de hnr LyiH 
tsfter Oudahnis Bortfprelfe i OmahH 
bar der funbet fire Forsøg paa ,,.5rid I 

navpiug« Steh i (sl)imgo, oq PolitieH 
lmr trusset Foronstnltninaer tilsat de T 

ftmte de eftcrtrngtede Born. I 

-———--·-0.--—- 

W Iille Piges Btcv 
La Gan-se Ohio, den 27. Mart-J 

15D«0. Dr. Peter Fahrne1), Chimga 
Jll.: .»Ma(1ske De erindrer, at Papa 
for tre Aar siden beftilte en Kasse af 
Dereci Medicin Kuriw for Mama. 
Hun var saa sog, at hun neppe kunde 
gaa tværs over Gulvet, og to Uger ef 
ter at hun hat-de taget Medicinen, var 
hun rast igen og kunde gøre sit get Ar-l 
beitse. Vi sendet Dem —— Dollars 
i dette Brev. Send Kassen til Mr.l Fired. Gall, La Carne, Ottawa Co» 
Ohio. 

Med Agtelfe, Mariha Gall.« 
Dr. Peter-s Kuriko bringet Sol- 

stin i Hjemmet ved at lindre Lidelser 
og helbrede Sygdomme. Den hat 
været beugt med aldriq svigtende 
Held i over et hundrede Aar. »Spk- 
cielle Agenter fcelger den. N m- 
gere Oplysninger erholt-es Hirn » 

vendelse til De. Peter F rney. HI- 
—114 So. Hat-me Ave., hicago, Jll. 

Fra Danmarlx 
Sidste Post 

Fra Kobenhavn melder et Tele 
Flor-h at Himnprins Frederik hat for 
futtet en Artikel i det officielle Organ 
,,Berlingfle Tidende«. Kronprinsen 
forfvarer i denne Artikel den faa illu- 
sledte Flonfcjlgprasfident Sehesled over 
for Grev Friig’5 Angreb, og Artiilen 
hat vakl umaadelig Opsigt ud over 

hele Lande-L Telegrammet tilfsjc«-, 
at Flrcmprinseng anblanding i 1Wirs- 
lipolilillen hat gjort et uheldtqt Ind- 
tryk paa Vefoltningen som Helhed. 

»Danskeren«s hidtidige Dnssqulxss 
korrespondent Pustok O. J. Ihm-sen 
er bleven udnævnt til Sogneprasst fo! 
Tunriizg Sogn, Ribe Stift. 

Paftor Jener paa Harboøte synoz 
lidet læmmet. Han hat nu ftik imod 
Flirkemadetsz og Ministexiets Opsor 
drina til ,,ftille Overvejelse«. ovtumdi 

Hgitatorisl fom Foredraggholder 
soq det einsei- nu for givel, at lun vtl 
san sin Afsled paa graut Papir. 

Ftskcekspottorett fra Votum-h der 
unt ttttolt tot· Forføg ptta at torlede en 

Ftster tti at asgttse faltt Fortlartngi en 

Sag, der nf Sogneprwsten tNøchaa var 

anlngt tnod en ztsker t Stenbjetg for 
Forttasrtneltcr tnod Ptæstett, ec blcv.t 
ttttundet, dog med Unrcdclje of Sagen-Z 
Lfttstox tttttgtr. 

Vtsd Tronninglnnd Herreds Eistre- 
rct angnncndts Dutbct t Atlecnp Butter 
tdottttee Drabsntnnden frn Unenthal- 
kets Jntgtn Cyr. Itzt-l en 5 Attrg For- 
btsdrtnnzytrnrbtsjde og hatt-Z Mantan 
dtge Entmcs Zur-toten, fnldtt Bette 
L.tttt:tdg, tj Gange s) Tages Band og 
Ast-old 

Tralthtnndisn ngttsr at appellerc den 
lmnt tmtsntc Ztmt at L- Ante zorne- 
tk nggynzar ejdtn 

— fa-· 

( 

Uttdcc et ch lngsgtthti Endeiave 
vtldc et ttttgt M «ttttestt«, MariJs List-n, 
citer gnnttttel S tk asfyte ett K«tttott, da 
Brudcfollene kottt ttd sta sttrim Ra- 
nonen sprang, og dct unge Menneste 
blev brasvt paa Stedet, tdet et Stytte afx 
ttnnontsn tttttsterærnestaldett pan hantä 

En crldte Mand, Fytbødet veantttp- i 
færgerne Anton Madfctt i Fredettcsy 
vat, da hatt vtloc gaa gettttem Strtv 
Steu, sua ulxeldig at lobe Banden tntod 
ct Tra-. Fcrft eftek nogle Tages For 
lob ntætktde hntt alvorlig Mett of llhels 
det, og tttnatte indlægged ptta St. Jo- 
jephz Hospitnh hour hattet ajgaaet ved 
Todtn. 

Di.:titotttbtyll up bltv forleden fejret 
of et Par gamte Aftasgtøiolk Chr. Be 
fterztaatd og Httstrtt iHasfing ·t Thu. 
Hö. Maj. ist ongett hat-de fettdt sitt Lyl 
ottftntng, ledtnget as 60 Kr» og tka 

Sognets Beboete ntodtog de gantle 
værdtfnlde Gaum liqefont der ved titu- 
Tett var reift en LEceeport for dem. t 
Dtnntnntbrttdgomntett er dti og Brttoen ! 

sc) Aar gl. 

Vcd cn Frolofl, der i Anledning of 
dlsn bornholtnfle Bank-S Anbliing fand- 
Zusb oaa Dame- Oolel l Ell-nur« talle 
Illmlmand Olroollflsff for His. Mai. 
ziosxgrn, og der offrndtez folgende 
Telegtnu til Ho. YOU 

» De i Aulcdnum uf den forflr horn- 
llolmstr Baues Aolmlng forfamlede Re- 
orakftsmuntcr for Lotto oq By paa 
Bornholm lilladrr fig at frembære for« 
Tores M.1je «a:t en tllrruslderdanigsl 
Tal for Lunens Mcdvirtning lil Fore 
mgccghels Fuldfsrclsr oq mrd Icharvet 
Trost-w ug KuIrliqhed til vor Lunge og 
Fædrelnnd at bringcsDeres Mafoftcel 
vor uudnfaalllge Hyldeft.« 

J Aulcdning af at Professor Dr. 
Theol. P. Madfm den Al. Dec. feirede 
fil 2.)-Aoro Jubllasum fom Professor, 
havde de teoloqifke Studente-r ved hans 
fidfte Forelækning for Jul prydet Radi- 
toriel nie-d Blomfser og Gran og Dan- 
nebroggflag. Ved fiu Jndtrædelfe 
modlogeö halt med Hnandklap af de fest- 
klcedte Studenten hvoraf en lraadle 
from og paa de vorige-S Vegne bragle 
Professoren en Taf for alt, hvad han 
havde verel for dem. 

Profesfor Madfca laklede, idel han 
udtalte sin Glasbe over, at hatt i 25 
Aar havde ljem under den Fam, hold 
dobbelte Jndfkrift vor: Klrk 
Teologienx han Instede Stube s 

jdc aldrig v lde foiqte den. 
s 

Sidstc Nyt 
Bocrkrigcn. 

Losden, : Jan. Mcu bar nu Eik- 
-tcthed for, at 5.WU Bosre staa under 
Vaaben i Kepkoloni.xk Kitchener hat 
nmxxttet orgamfere et helt Armuon 
til Forsplgelfe of dem, wen de tun von- 

sselig tammeg, da De Wie tcxmper med 
Retirade. 

Tcn vestlige, rige Tel af Kolonim 
regnes nu for meget opwrsiz »der er 
itie ZU Prrcmt het, sont for-wider Eng- 
lan) tro» sjger ,,Tajly Mai1’«5 Kap- 
tonm Korrespo dem. 

Boerne guur frem som efter en ds- 
nsz Figur, re deler sig i to Heere-, sont 
bog stedse stoisr i Forbjnde fs. 

Oreralt p«nndre5 Landct for hefte, 
Fourage og Zion-endingHaxtjklen 

s Londcn l. Jan. Kirch net meldek 
fka Pratoin under :Zz. Dun, at Gene- 
iml Knir, fom l)s.:1«fu1gtcster De W.1, 
bar taget nogle Heft-; 5 Vogne og lidt 
Ammouitjmu 705 Jangir totges, mcn Vct 

F var saadpuxie sont gjoide toungen 
Krjgstjmestc hks De Wet. 

! Med almindeljg menmfkelig Forstw- 
Ielse vil dct fize Kc.fseke, som han« gjort 
x 

4:ainduuketjeneste. 

(5.olchburg, Kupko’onien, TU. Dec- 
IJU Bocke fangede H Mund af Nes- 
lme Hcstsolt Ip» Mit fra (Folesburg. 
Nimmt-, der nu tallr LW (hvorfra er 

Westen konne? OP o jke KapboekeU 
guur imod Weltavreden og famler 
chrghjorde unbewij O 

Hauen-any l. Jcn. Kabinettet 
lynlot et thstramøde i Dag: man W- 

gc1«, nt oet blev besluttet at exflwräys 
iuxceu i Belcjtingsz ustand. 

Fm Wmacvpn meddcl.5, at Baeme 
plyndkser hvcr CI ste Faun langs des-es 
M·nfri)rute. 

Bnixsel l. Jan. Præsident KIijger 
crtlcekeoe oter for en Aorcsse fra den 
itsmskikunsse Boettomite, at han Instede 
at bei-ge d-: For-n d: States-, men han 
maane udscettk Be øget spaa Gxund of 
en Ojenlioesr. 

System Agstrasixm l. Jan. Au- 
stralien-H nye Styre tog sin Begyndelse 
i Dag. Jaklen af Hopetaun blev nein- 

1ig paa deune Aarhimdredets første Dag 
indfat til »Juki«- Mivernsr over de ft- 
dererede austalsie Koloniet«. 

Tagen fejredes med en vældig Pro- 
cessiod of Ministre, En1bedsmænd, 
Dom-vere, Prasser-, Hufets Mehlems 
met, Jagforeuingey alle Stags Set- 
stubcr, Soll-om, Makroser. 

Jst-beten vor uendelig, daGuvernsr 
prcwun og senete Ministxtiets Med- 
lemmer aflagdeEden paa Uhu new 

Cummunweitltlt" ude i en offelltlig 
Part. 

Tronningen havde fendt Hiler og 
Budstad med Luni fkuing til dcn nve 
Styrelsesforcm Men der stod intet om, 
at (il).n1berlain kgentlig er gruelig ked 
af Austmlemcs Anv. 

Fo teskaren sang den austrolfke Na- 
tionalthg Australi« mit-, spread de 
iasntte paa «(i»(1 sun- thc guecu"· 

Los-vom :".«. Tec. Ist store Fir- 
maer, sont er husmde ima Mille-Spe- 
kulation, fallen-de i Deg. Dette store 
finansiklle Kml begy .01e med, at The 
London innl (21(-l»- Finunrpcup 
pumtjmk hojsz zfotmmd cr Manni- 
im af Dufferni og Aw, maatte st Indse 
ji:.e Betaliugm Dcnne Fallit dtoz 
san 12 andre med fig. 

Der nasse-z adstxklig Frygt for en al- 
minvelig «-«".«gecrife. 

«Iot at hoc-dress- en In- 
toletfe paa en Das 

maq Dei gis Lumtive Bromo Qui- 
ging "1’s!»1««.ts. Aue Apoteteke tin-ace- 
dustek Wagens, bvis Kisten malt-Urs- 

W. G r o·r is qun sind-es psu yver 
e.25c. 


