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Fca Washington 

Den forste Dng i Auret, Senntet 
var sninlet, behandledeg Spprgsmaai 
let oni Negreneg Stemmeret i Syven 
under itor Interesse fra alle Sider. 
Republitaneren Olnistead fra Penn- 

sylvania fremlagde Forslag om at la- 
de Censugtomiteen anders-ge, hvillen 
Virlning Stemmerettens Jndeslmnt: 
ning havde haft i Lonsianna, Missis- 
sippi, Nord Carolina og Syd Caroli- 
na. 

Olmitead hab om Hufets Saintytle 
til, at der blevet vitt fertig Sinne-ert- 
somhed til Sagen. Da innen prote- 
iterede, begnndte Olinstead at oplckse 
sit Fiorslaq, hviltet bragte Liv og Rsre 
mellem llieprcesentanterne fra Syden. 
Frrslaget indeholdt nemlig en Frem- 
stilling af Frrholdet mellem de nætsnte 
Stoters sidft soretagne Konstitittions- 
forartdrinqer med Heninn til Juv- 
ttrcrnlninnen of Negreneg Stemmeret. 
samt Bestnttelfe for alle Borgere luden 
RaceforsteU fna de frit tan ubøve de- 
reg Borsierrettiglieder. 

Deniolraternes Leder, Richardson 
fra Tennesse, erllcrrede Spørggmaalet 
vcrrende ndenfor Daggproqrammei. 

Olmsteab vedblev, trodsz alle Afer- 
delser at oplæse sit Forslag, alt me- 

deng Demntrnternes Fortvivlelte sten- 
Ester nt forslelliqe Forslnq var ble- 

vet fortniteve, lob man Otmsteav inw- 
ende sin Lplcrininq i Frev. » 

Forhondlingerne enDte med, at For 
flaget henlagdes uafnjorL Grnnbet 
paa, at alle Hufets Repræsentanter 
ille vare insdten 

Prcrfident Mcltinlen bat foreholdt 
Senatet, hvor nødvcndigt bet er, at 
Herrorbningisforslaget bliver ufgjort 
uden Forl)s.1linq. 

As Rotmressens Forhandlinner den 
7. ds. hidfcrtte5: Der tæmpes stadig 
for og imod tkrumpaclerg Fortlaq om 

Omordning af linngresdistrilterne; 
Meinuqu hermed er jo at faa Syd- 
staternes Revræsentation reduceret ef- 
ter de afgivne Stemmers AntoL i 
Stedet for, qt den nu er bestirnit efter 
Emqu 

De fleste Talere frenifører itte nye 
Argumenter; det er Versenlig Sohne- 
terms Undertryllelse as Nr reneg fri 
Stetntneret, fom danner det wenden- 
de Punkt· 

J Senatet vor Margarinesagen 
sor. Der blev indleveret en Protest 
fra Mejerifolt til Senatets Land- 
brugslomite og en Sagfsrer, sont 
tepræsenterer et Margarinehus for- 
tlarede, hvor usundt det er at spile 
daakligt Srna 

For Resten er saa mange Felsen- 
prclentanter Sygemceldte i denne Tid 
Saaledes er alle Repræfentnnter fra 
Illinois »fyge,« o. s. v. de er paa 
Krigsftien for eller imod Senator 
Culloms Genvalg. 

Minnesotckerne er ovtagne af Valg 
af en Efterfslger paa Davi-’ Stol, 
og Mercer i Nebrafta hat ogsaa nvgle 
til Tjenestr. 

Dei lniber ofte med at faa samlet 
det beslutninggdygtige Antal i Kon- 
gressem .- 

De truende Forvitlinger tned Ve 
nezuela, et nu afvendt. Statgmini 
ftek Hak) hat fra U. S. Minister Boo- 
mis i Cakacas modiaget et Telegmm, 
gaaende ub paa, at Venezuelas Reak- 
ting hat opgivet sine Forsøg Paa at be 
røve det ameritanste Agfaldttoinpagni 
dets Bevilling. 

For en Sitterheds Styld hat Rai 
nonbaaden ,,Scokpion« bog faaet Or- 

svte til at afløse Stoleslibet »Hast- 
ford«. 

Mr. Wondell hat presenteret Kon: 
gtesfen et Fokslaq, som aa t ub paa 
at lade Nybyggete, sotn i Udtan- 
lerne af Syd Dakota, heute, hvad 
Jammer de lieh-du« i Blact hills 
Stopenr. 

Afdsde General Henry W. Lam- 
sons Vennet er miöfotnsjede med, at 

Pensionen til hanc Ente er fastsat til 
850 otn Maoneden, i Siedet for, som 
de havde ventet, at blive 8100 pr. 
Magnet-. s 

Det et Bestemmelfen for de For- 
enede Stater, at der til Entek eftet 
faldne Officerer ital udbetales en 

natltg Smn paa s600. 

Philip D. Atmour afgnfnet 
vesDødm 

Den betendte Rigmand Philip Dem- 
sorth Armon nsgit Sondag Ester 
mibdng ved Døden i sit Hjems Chi- 

»cago, efter et Poe Uaers Stigelejr. 
Armonr blev 18532 sødt i Stoctbkid 

’ge, N. Y» hvor hans Fader var en del- 
Ins-wende Formen han hande, som de 

fleste paa den Tib, maattet nrbejde sig 
ssremalx sra smaa og trange Rank; 
men Ved Sparsommelighed og Arbej Ide var det lyttedes hnm at komme i 

WBesiddelse as en temnteltg betydeli94 
Fokmur. . Philip Atmouk sit sin søkste Un: 
detvigning as sm Moder, der for sit 
Ægteskab havde hast Anseettelse ved 
en Almuestolr. Senere blev han sendt 
til Seminariet i Cazenovia, hvor han 
tilbragte Resten as sm Stoletid. 

Just den Gang var bet, at de rige 
Guldlejer i Calisonien blev opdaget, 
og Armon besluttede sammen med 
nogle Kammetater at forsøge Lytken 
i Besten· Ester et halv Anr, toin de( 
da ogsnaitil Guldlandet. hvok det gis( 

»dem helt godt. Ester et Arn-s For- 
s lsb vendte de fleste as hnns stammetag 
;ter hiern, hvotimod Armour blev i 
THaabet onn, ved at sorbedre Metoden 
Jved Fremstasfelsen as Band til Gru- 
;betne, at tjene stg en Formue. Det 
lettebes ogsna sor horn, san han 24 
Aar gammel tunbe vende hjem som 
en velstaaende Mand. 

Jmidlertid snnteg hnn bedee om det 
sriske og raste Liv Vest paa, og blevs 
itte lcenge hjemme. l «Xi 

J Milwantee nit han i Kompaan 
med en Ven, F. S. MileLs, der vors 
Hier nf en stpkke Coloninlsorretningz 
ved scelleg Anstrætmelse votsede For- 
retningen Aar sonAaU men i Witz 
hnude Armont fattet Planen om Ud 
sørsel as Veststatetneg Prodnttimier. 
ng det hemmte Firma Armonr, 
Plantinton F: Co» startedes i Chi- 
caaa Fortetninnen votsede enormt. 
Allerede i 1893 ovekstcg Omscetnin 
gen 81,s)00,«00. 
Armonr var sicelden human som Ak« 
beide-given hnn sorlangte Flib on 
Pnnpogseiiqbed, men hans Unberqu 
ne tnnde ogsna viere sitker Pnn eige: 
lin Belonnixtq. 

» J Ordetg sande Forstand var Ae 
mont en velgørenbe Mand. J Chi- 
caqo Opkettede hsgn ,,Llrtnout Jnstisj 
tute of Tecnologtx hvor 600 (—.5rlever 
sank at praktis! Ubdannelfe. Hvert 

Aar blev der anvendt store Sammet 
paa at sotbedke Jnstituttet, og gøre 

lvet til et as Landetz bedste. 
Hvad Armoue gjorde i Stilhed, tan 

alle de take om, sont aldrig sorgæves 
henvendte sig til ham om Hjcelp. 

Den Asdsde esterlaber flere Born. 

De— tusiude Ding. 
Willtom J. Bryan holdt for et 

Par Dage fiden et Foredrag i Inter, 
Minu. Folt fra bele Unutyet var( 
strømmet til for at hatt Bryan; fra 
Minnesota gaar Taten til ,’flortoa, 
lwor Benang Ferttek William J. 
Oennings stul indscetteg som Guyet-- 
not- 

Senatet behanblede i Lordaas i 
fire Tinler Spørggmaalet om Hir- 
rens Reorganisati0n· Debatten om 

handlede nmngt og meget, baabe for 
og imod, men Hovebspprqsmaalet 
vor: Nisdvendigheden af en staacnbe 
Hm- 

Medens en Del Grester Fredag Af- 
ten var iamlede i Mk· Sol-MS Stern- 
leftue i Stumm Nev» tom plndfelig 
to Landfttygete ind, hver bevckbnede 
med et Par Revolvere, ved Hjælp of 
hvilke de tvang alle-Gesterne (15 i 
Talletj til at stille fig i Rætte op ad 
Vckggen. Den forstrasllede Viert 
spgte at stjule sig bog Disten, men 

vlev truktet frem og dræbt af fem 
Revolverstud. Banditterne aabnede 
Pengestussem hvor de fandt WO, med 
hville de hurtigsi for-wandt, efterla- 
denve Gasterne rystende af Strei, -— 

siltett tillige af Forundrinq over 

verek- egen stelighed, thi der var jo 
—- 15 mod 2. 

Et stygt Ovetfald fandt fotleden 
Akten Sted i Marietta, Ohio, hvot 
en ung Mand, Walter Wetnstocl, 
overfaldt Miss Nellte Motrts, en 19- 
aarig uag Pige, paa Vejen fta Post- 
huset til heades Hiern. 

Med en stakp Kntv stat han hende 
i Ratten, og tdet hun fokfsgte at faa 
Kntven fra hom, ftl hun tte Fingre 

Ifssaaket. Paa heudes Raub om 

Hjcklp Iom Falk til, og fik hende bragt 
i Hug. Scnt om Aftenen afgik hun 
ved Døden. Masngden forføgte at 
muche Morde-ren; men Politiet for- 
hindrede dette og satte ham i Ferng- 
fel, hvorfra homfowvrigt føtft nylig 
var fluppet ud. 

Ved en Hotelbrand i Minncapoli5, 
mistede 8 Mænd Livet Ratten til 
Søndack 

Jlden opdageveg Kl. H om Mor- 
fgnenx men var efter al Sandsnnlig- 
heb udbrudt tidligere. 19 af Onkel- 
Iets Gæftek vaagnede op ved Støjen 
og teddedes i sidste Dieblib 

De 8, som fov i Hotelletg Zdie Eta- 
ge, forsøgte at redde sig ned ad Trup- 
petne,· men maa væte blevet tvalt af 
ngm Brandmcendene fandt de for- 
kullede Nester as Ligene. 

En lille 12-aarig Pige i Chicago 
blev i Lordags loktet ind i et Londii 
toti af en ckldre Dame. Fra Konku- 
totiet gis Vejen Ist paa, nd ad Bt)en, 
hvor alt Spor et todt. Politiex sogek 
eftet begge; men vil itke opgive Bat 
net-Z Navn. 

En ngn F. S. Æhite i Platte-« 
month, Nebr» hat faaet Unverw- 
ning fta en Søfter i Albany, Ind» at 
hendeg lille, 5 Aar gamle, Sen, Ak- 
ving til s15.000 er blevet ftjaalet fra 
sit Hiern. 

En gammel døvstum Mond i Fort 
Dogde, Jn» Albekt Munson, blev for 
leben indebrwndt i et lille Has, som 
han beboede samtnen med sin Søfter. 
Det lyklcdes at redde Søfteren, me 

Den-Z det forbrændte Stelet var alt 
man fandt as den ulyktelige Dpr 
stumme. 

Bishops Mølle i Wahfeka, Jll» er 

fuldstændig odelagt ved en Explosion. 
Beftyreren nf Meilen, samt to Arbei- 
dete' blev dmbt paa Stedet. 

Sen-Kot Hans-known hat indstils 
let ct For-sing om Oprettelsen as et 
Udbnnnelfes Departement, hvis 
Qverhoved siulde have Plabs i Kabi- 
nettet J fm Tale om Einnet fogde 
Senatokem at hele Land-et trænger til 
Inere og bebt-e Ilvdnnnelfe. 

J en And, fom forleden folgtes paa 
Ehicagog Marter-, fandteg Guld til 
en Vatedi as ZEIT-Du Da man itte 
ved, hvem der folgte Anden, er des 
vanfkeligt at udfinde, hvot bei et man 

fotgylder Fjeriteeet indvendigi. 

En sior Gnnnnifabrii sial starieH i 
ishicaqo med en Ziapital paa M mi) 
»Hu Kompagnieiz Dir-end Mr 
Ald. Foremam er lige anionnnei der- 
iil fra New Vor ok ai irceffe De spr- 
fie Forberedels 

Fiompagniei i «’fla. inr »Ton- 
Inan iendeg under Novum »Ihr 
Weitem Rubber (Co.«, oa deig For- 
maal sial vcete ai icempe mod For 

seininaszringr. 
Gornmercial Hnicl i Rennold, N. 

D» er ødelaai ved Jldebrstnd. Mr. 
Larsen, en Dansier, echs anminaem 
medeng en Anceriianer lejede den iil 
Hotelbrua. Dei sanniiae Tab an 

staaH til MJWL 
Jlden opfiod fom Folge af, ai en 

Kotienlampe exploderede. 
En nng Student ved Harvard 

Universiieiei hat nbmæriei fia ved 
den Sparfonnnelighed, han hat up- 
vift for ai iunne findere Sind. 
Thompson er Opvatier i Sindenicr 
neg Spisefal, oa i bei sidsie Aar has 
yan levei paa en Dim, der kostet ham 
15 Gent-J om Daaen for ite Maalii 
der. Han er den flinkesie i sin Mag 
se, oa skal sprftionnnende Juni gra 
due1e. 

Nochefier, N. Y» Jan R J 
Morges Kl. 2 udbrød der Jld i Hog 
piialgafdelinaen paa Asnlei for for 
akldkeløse Børth og Flammerne an 

ateb hurtig de andre Afdelinger as 
Asylei. Dei er nu oplysi, at 19 Born 
fandi Døden i Flammerne; men Inanl 
vil siiieti senere hsre am stete. 

Jlden opdagedes af io Mem-, som 
gis forbi Asylet. De gjorde Alam, 
"og anvendie detefier alle deres Kraf- 
ier paa ai volle Sygeplejersierne og 
Bsrnenr. 

Man harte en frygielig Explosion 
og i nieste Øjeblik var hele Hospiialei 
stjult af Flammekne. 

Da Brandmcendene iom iil Stede 
flog Men ud ad alle Vinduer og 
man ist-te de Ulyikellgei Steig inde 
i Jldhavei. 

J bevidstløs Tilstand blev Born og 
Vokgue baaret ud, og sendt med Arn- 
bulansen til St. Marys Hospitat 

Der var ialt 109 Born og omkring 
80 Sygeplejersser og Hjælpere. 

Tabet anstaas til ca. 342(),()00. Man 
ved ekidnu intet om, hvorledes Jlden 
er opstaaet. 

New York City, Jan. 8. -—— Her er 

Tale cm Muligheden as et andet ftort 
brittist Krigglaam og det atktageg, ai 
de amerikanste Baute vil staffe en 

stor Del af Pcngene. 

J de sidfte tre Dage hat der i Bran- 
don, Mass» berstet en Rulde Paa 
f—!5- 45 Gradet under Zern. 

Fra Manila meddeles: 
General McArthur med Folge mon- 

ttrede i Mandat-ts, det frivillige Jn- 
santeris 37. Regiment ps Lunetaå 
Mir Omtrent sor sørste Gang siden 
Regt et blev dannet var alle Af- 
delingerne saknlede. 

Eiter Monstringen samledes Regi- 
mentet taet om General LIJtcAktl)nr, 
der i en Afstedgtale koste, saavel Of- 
fieerer, sotn Menige for deres Mod, 
gode Disciplin og tapre Handlemna- 
de. Han sluttede med et hjerteligt: 
Gnd velsignc jet, Rammeratcri 

Tet 87 Regiment vil Pna Torgdag 
beznknde Hjetncejsen· Mere end Haw- 
deicn as Soldaterne og manae as Of- 
Fieirerne er fra Tennessee. 

Ved et Mode, som Sundhedsstomi 
teen asholdt i Kansas City, stadsæszs- 
tedsciJ det, at der er ,,S:nnlpox« i mere 
end 100 Countier i Migsnksri J 
Kansas City arbejder man ilsasrdint 
inwd Koppernez incn it:«.ii!.·xe Zilfættse 
er nlligevel indtrnsiie. 

Tidliaere Boramester i thkeften E. 
Dit» Richard Tubbsz, er nn, ester cn 

L anriq Process me) de Formel-e Ete- 
ters:«— Atstoriteter, bussset act-ragt i 
Zionx Falls FirngseL hvor han vil 
konnte til at til-Jstka de nasste 2 «-.«ln!, 
fom Straf for a: twe iendt itpasss 
iciiae Breu nenne-n il. Ze- ’t!ostnck- 
sen. Vrevene blev i tin Iid ttreuet 
til en nng Dame. 

J Januar 15499 blev Tubbzss arte- 

fkeret, oa har to Gange hast sin Sag 
fremme sur den foderative Doinstot. 
Hin uppelerede til Hufester t oq idøms 
tez to Aar-, siirp«lt Fcengfet 

C« ..« Mitintnt om hans Benaad 
ning er blevet indsendt til tlrcesident 
Wchinlm 

J- Ncerbeden af Ehrenan Wyo» 
satte en Bande masterede Mtend sig 
i Besiddelse as en Flok Fam, paa ca. 

3000 Stir. Eieren R. Helway har 
ndlovet en Belønning paa 82,000 sor 
Modernes Arrestation. 

En Slcegtning as Mes. Joseph D. 
Reith erllærer sig villig til at as- 
lirgge Ed paa, at hun dreebte Kiser, 
for hvis Mord hendes Mund nn er 

antlageL 

Sennior Sullonig Venner lmr inb- 
qimel Liæddeinaul um« at han vil blive 
qenvalgt til de Forenebe Etaterg Se 
notor. 

Ei Pnöanerlng i Inh. lørle Iircs 
dag Akten nd nd Spruch Luloinoli 
Vei sinrtede ned i en Olfqrnnd og Ton 
festeren drcebtes pna Liedeix niedeng 
innen of lliagfnqereme com til Stabe-. 

J Mndifon, Fla» blev to Nenn- 
forleden Aften much-It Dei hele gis 
stille oa roliat for fla. on efter al 
tljcaanden hnnve set bei-me Nearenc 
innige bede, lwer i fii Tur, forføjedc 
»nnn sig l)je1n. 

Juqu fluldc lade denne Lejlinhei 
qaa fm fig iil at faa en Flasle nf dei- 
belenble Medicin »k? Drops« it, san 
ledeg som Swanfon Rhenm c Curs- 
To. iilbyder i sit Vlvertigfemcnt I 

Denne llgen 

Eflek en 40iaarig Fotlovelfe vie- 
deg P. W. Breidt og Mary Rall 
Tirsdag Effekmiddag i Ohio. De1 
var lyst for den i 1862, men faa bler 
Brnllupvet udsat indtil nu. Bruden 
er 70 Aar. 

For at helbreve en For- 
toleue psm en Das 

naa De lage ,,Laxative Bromo Qui-’ 
nine Tablets". Alle Apotekere tilba-i 
gebetalet Pengene, hvis Kuren mis-. 
lykkes. E. W. Gr oris Navn fin- 

spoez paa hver Æste· 25c. « 

Fra DaiIIncIrlk. 
Sidfte Post. 

Pastor Fcnfcm Harboørr. 
Efter how »Ringløbinq Amts. 

Socinldenkotrl.t« erfatet, har Bistop:i 
pen over Ribe Stift i Midten afD ec. ! 
Jfæftet Pastor Antan zensem Harbo 
øre en Er tlasting om, hvorvidt han 
vedlender sig »Lcmvig Folkebladcx 
oq »Rin»qlobing Amt-z Dagblad«gj 
Referat af et Foredrag han forleden 
holdt om »den nye Reformation«. 

—- Paflor Anton Jener tolle Onzg 
bog før Jul i Holflebro om »de evige 
.Helvede5straffe« ved et af Arbeidet- 
partiel arrangeret Møde, der var be- 
sagt of over 600 Mennesler. 

Derom meddeleg fka Byem 
For flere hundrede Mennesler holdt 

Pastor .I;enfen, Harboøre, i Afteg sit 
Mode her i B!)en, han hævdede frem- 
Deleg sine lendte Paaftanbe med Hen- 
syn til Spørgzmnnlet oin be evige 
He lvebezftmsse. ; 

J den pansølqende Digkusnon nd 
falle Valgmenighedgpræst Mortenl 
Larfem Holstcbroz Om Paftor Hen- 
sen er en Flristem sinl jeg ikle dømmej 
om, men hvad hnn her hat sagt, har- 
intet med Rristendom at gore 

—-.- -«.k -------- — 

Den med saa stort Bravour overl 
Verden telegrasetede Nyhed om en! 
volitist Artikel as Kronprinsen i 

»Verlinste Tidende« svinder qanste. 
extra, nu da Danmarlcspoftcn besann-s 
der at give Besied. Sagen selv erl 
nnmadelisg lille. WI J »Berl Tid « for H. Der Pdl 
paa nieqet sreinstudt Plndsz en ann 

nnm Artikel, hvis Jndhold git nd 
nun at stadfcesåe en as Grev Friig ny 
lig givet Retteise nf den nsdøde Gre- 
Des Ord vcd en vie- Lejliglied. 

Den betet-site Højrefanatiter Kon- 
torchef Seh-»wenn havde pas Højreg 
Tselegeketnmde for at rasnme Grev 
Friig, Formanden for de »9« oprørste 
Hohe-trank meddeli. nt den gasnlei 
tstrede lnwde ertlæret: »Im og mntl 
Ahn-J ville tjene siongen«. 

Denne Y: rino kettede nu Gred 
Friig til. .tiene Danunart «- 

.Her er det fan, at den formodede 
stronveing opttæder med sin Artikel. 
Inn giver Nie-V Friis Ret i Lsiteriik 
gen, men stutter san: »for asdøde 
isrev Friis stod sinnge og Fcedreland 
som Et« 

Rngtet løb stratg, at Kronprinsen 
var Forsatter til Artitlem og Ovi- 
rebladet ,,Llarl)ug Stistst.« ertlærer 
det for bestemt 

Hvad Aviserne iøvrigt dømmer oml 
denne Kronprinsens »Jndblandinq« 
i Dognpolitilen, det man vi gemme 
til nce erste Gang. 

De »9« oprørste Højremænd, new- 

lig Ahlefeldt Laurvigen Breinholdt- 
Bandng Frijg Frijsenborg, .H. N 
Hansen, C Neergaard, Reedtz- Thott, 
Chr Rottbøll, Steensen- Leith og 
Stessensen hat tilsendt alle Blade en 

Medeas-rele hvoraf vi uddrager føli 
ziende vigtigere Slutningspassus. 

Vi vil som Medlemnier of Lands- 
tinget — -«-- bidrage, hvad vi for- 
naar til at der itnellein Tingene kan 
fremtomme et godt Samarbejde, for 
derved at fremine et frugtbringende 
Lovgivninggarbejdr. 

J Overcnssteininelse hekined vil vi 
endvidere ude i Befoltninaen søge 
stemnict en saadan Opsattelse as vore 

osfentligc Forban nt der derved mu: 

siagøres en Sainling af de konserva- 
tive Elementen i By og paa Land, der 
nu findeg i sorstrllige Partien 

Jklun ad disse Veje vil det kunne 
lylles at gennemsøre de store Opgaver, 
ior hvilke der hidtil fra Højres Side 
)at bietet arbejdet, men soin under 
Je nnvcetende Fothold ligger Uløste 
i.«)en 

Med »Samlingen as de konserva- 
ive Elementen i By og paa Land o. 

!. v.«, menes selvsølgelig den længe 
ittraaede Forening as det antisocia 
ististe Agtarparti og det konservatin 
Borgetparti. 

HusnMndenh Daglejerne og Kar- 
ene paa »Frydendal« ved, Holbckx 
xjorde fotleden Streite, men Dager 
sfter ovtog de atter Arbejdet. Kar- 
sne maatte hvet betale en Bøde paa 
; Kr. 

Jens Nielfens Ejendom i Astrup 
sed Aalborg er brændt. Kreaturer- 
ie reddedes. Det forsikrede Jndbo 
rcendtr. 

Sidfte Nyt 
Situationen i Pelimp 

Pekina, Jan· R. —— Der opftaar en 
ftedse mere bearnndet Frygt for, at 
den kinesisle Reaerina ikle vil antage 
Magterneg Fællegnote. J hvert 
Fald syneg Kinn at tyde dens Jud- 
hcsld sdm nfnreneligt med Landets 
Interessen 

tiejserinden itaar silkert bag ved 
denne Fnrsintelse men hun ponser 
tillige paa andre slemme Ting. J 
Folge-en ilte utroværdig Meddelelse 
har hun givet en af sine Genetaier 
Qrdre til tned en Heer Paa 15,00() 
Mand regulære Tropper at rykle 
imod Peling. 

London, Jan. 8. ---- Uaens Begi- 
venhed er Vigheden for, at Russland-H 
Hemmelighedglrætnmeri med Kan 
virkelig hat baaret en meget god 
Fragt. Dei er nu en uomstodelig 
Heendggerning, at Rusland i Følae 
en fidste Aar afsluttet Oderenskomst 
med Rina, har Ret til at holde Man- 
fchuriet besat. Oa Rugferne holder 
jo altid fast, hvor de en Gang fik Tag. 

Der er i Verdenspregsen, navnlig 
den engelfk-tyfie Del, inegen Tale om 

der ikle nu bør handleg efter den 
enaelst-tyfte OverenslomsL Denne 
forpligter jo de to Magter til famlede 
at stride ind, hvis noan anden Magt 
taner sia Land fra Feina. 

Det muntre Franlrig Inener sun- 
rere, at nu lomtner Delinnens Tid, 
da at England og Tyfkland bør tage 
lidt ogsaa. 

ziun i Washington ftaar man 

nanfreatet paa det urollelige Grund- 
laer Kinns Udeleligbed 

Der kan endnn oplomme en Ver- 
den: lria nf den kinesisie Situation. 

--«-— —- 

Fra Boerkngcir. 
London, Jan. s. — Det er ikle via- 

tiae Ruhebet, der lommer fra Syd- 
nfrilai vix-se Dage. Man antager, 
at Lord Ritchener tier helft helt stille, 
indtil ban tan faa Ram paa Boerne. 

BorrJnvosiongbceren i Kapkolo- 
nien rntker stedfe frem, men de ind- 
laber sia ilke i Kamp. Englands-me 
følaer dem, men de er nok ikke mindre 
banae, Lord Kitchener maa benytte 
over Halvdelen af alle i Sydafrika 
ftaaende Tropper til Dcekning og 
Forsoar oa Englænderne mang- 
ler Hcfte i en frygtelig Grad, san 
Bocrne har næsten frit Spil i denne 
Tib. 

J Kapftaden hat man belavet sig 
Daa en Belejting, Bocrfangerne der 
er bragte om Bord paa et engelsk 
Krigsfkib i Hahnen, og Kanoner og 
Mandstab er landfat til Borgernes 
Beflyttelfe. 

Den eneste ncevneværdige Beginnt- 
hed er cllcrg en lille, men dygtig Sejt, 
som Boerne har vundet. Lord 
Kitchenet beketter, at han ved det tun 
gemmer fananc Boere. 

Det Inaa vcete en De Wet-Sejr, thi 
de slaqne Enqlændere hørte til Gene- 
ral KannsÄ Styrke, som jo nu i mau- 

lnedgvig har forspgt at indespcerre og 
Hanae De Wet. 

; Enalænderne bestod af 120 Mand. 

Loq deres Tab var Z Ossicerer og 15 
Mand brcebte, 2 Officerer oa 20 

)Mand saarede, siger Küche-net 

Litekoinnteit. i 

i isn stor For-sending as Vogels er 

; iige ankommen fka Tanumrf. 

i VibieU Snlmelsoger; 

! Juleiijetnen for l«.)00; 
Veckg Julegnve, 1900; 

Boriieiied Dei-lehnen 
Jndremiøsiong Alinqnab 1901 ; 

Bergmeeng og Baknkowø Melodien 
Dannmrkø Melodien l. H. 

Becke- lille Stattiiie. 
Oyrden og Lamenti- 

Skovgaard Pcicrfen: Tit de Unge, 
l. li. lll. W; 
Teddys Nimm 

Meyer: Joseph, Hnrdefalmen, Jers- 
mias, Vejen iud i detAllerhelligfte; 

Btorfons Samuel-am 
Wshiniqum Femii Aar; 

Fra Guldgkubem l,1l, tlI, W, V; 
Davids Salmer; 
Nye Testameater. 
IAIlsLi Uml· PUZL Musk. 

Bleir, Nebr. 


