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Senator Cuslnnan Tavis. 
Om denne dygtige og fremragende, 

nylig ofdsde Statginand hedder det» 
brandi andet i en Levnetstegning af 
hom: 

J religiøs Henfeende delte han Tro( 
ined nmnge of fin Tids Mit-nd. Li- 
gefom Abraham Lincoln var han i 
sine tidligere Aar tilbøjelig til Siep-. 
ticisime, en Aandsiilftand, sont sink- 
iedeg ved hans Betendtsiab med fran- 
ste Skkibenter. J sine fenere Aar 
vendie han iilbage til sine Fædres 
Tit-Zog eint-ca Gut-, Udødeligded og 
Gnds Anbenbaring i Krisiug. Jeg 
hnfkek en Afien, sttiver hnng Magra- 
fe!, ban havde givet mig mange 
Energsinaal angaaende den moderne 
Bibeltritit, og jeg qav ham ioadanne 
Staat-, fom jeg nn sendet. Tit Stut- 
ninn opsuminetede han det fauledes: 

»Bei et same nieget bedie, at digie 
Ting disiuiereg of Kittens Vennet 
end of dens Fjender. Men det er 

iiie nyi --—— Voliaire havde Ineget at 
fige om samme Genitand. Men 
.,:-ieriei i Spseggmaalet er itke i no- 

qen Debai om de bibelste Vogers Hi- 
storie. Jeg et megei vel iendt med 
Bibelen. Jobs Bog et det inest ov- 
højede Digt, der nogen Sinde er site- 
Ven. Der er messet af den mest op- 
løfiende Beltalenhed i Prof-sterne- 
Heller iite et det vaa BibelenH litte- 
rckte Vcerd at Troens Problem bin- 
ler. Jeg sendet mennesieliq Histo- 
rie, og jeg ved, at der stetc noget i dei 
forste Aarhnndrede, som sdelagde den 
gainle Beiden og assødie den nye. 
Jesu Opstandelse begtundet denne 
Forum-sing og jeg ved iike oin nogen 
anden »ado·aquat'« stil Tingen sva: 
tende) Løsning, sont nagen Sind-: 
hat vætet foeeflaaex.« « 

Dei er ogfaa værd ai niindes en 

anden Udialelse of hain. Den gjorde 
bam derdensberømt sum Statsmand. 
Dei var under Arbejdernrolighederne 
i 1804· Senator Sier havde fon- 
slaaet at give ,,Stkiiek5«' Lov til at 
sicndse al TrnfiL naar de biot lod 
Postvognen og Lokomotivet num· 
Senator Davig modioq et Telegkain 
sta Arbejdsmcrnd i Dulnih, hvori de 
bod ham om at siøiie dette Forsiag 
(han var jo cenaior frei Minnesotai 
Han sparede da bl. a.: «Min Piigt 
nwd Konstitniionen og Lovene forby 
der mig at underftøtie ei Forslag, 
som vil lovliggøre Lovlsshed. De 
maatie lige saa gerne bede mig mn 

at stemine for at oplsse denne Nege 
ting." 

Deiie Svat gav han, nagtei han 
ellers er betendt for at være Arbei- 
detnes Ven og Korporationetnes 
Modstandet. 
W 

Tutuilmzotholdcnr. 
Fokholdene pan Tutuiln, en af 

SankonØetnr. et nn under den nme 

Iiknnske Styrclsc fnldtnd tilfred5s!i!- 
sende. Handelen et bedre end noijen 
Sinde tidliqem on de Jnfødte er i 
nlle Mondes tilfkedfe med de fotan 
drede Fothold 

Pan Raboøerne, book Befolkninnen 
sfaat under den tnfke Regetinn, de- 

tragtes Fremgangen med Misnw 
delfr. 

»Es-Es ««—— 

En Moder-H Brev. 
Mus. F. Groschowsiy, Elding, Kan. 

hr sendt og folgende Linien »Vi er» 
en temmelig stok Familie, idet vi harj 
otte Bom, sag at vi btuger ilte saal 
lidet Kur-im Dei er en god og vittJ 
sont Medicin og hat sparet os man- 

gen en Doktorrex1ning. 
Bstnene lider den ogfaa, sordi den 

smagek san bel)ageligt. Min lille site- 
aarsgamle Dreng er altid eftek mig 
og siget: »Mama, la’ mig faa lidt 

of den gode Medicin.« 
For omttent to Aar siden blev vi 

alle syge, ncesten paa sum-ne Tid, afI 
Mavefyge og Opkastning, men vedI 
Gnds hjcelp blev di igennekn Brugen 
of Detes Kueiko fnart raste igen.« 

Dr. Peters Knrito er i forttinlig 
Grad en Modekmedicin. Hvis den 
blider denyttet prinan vil den spare 
hende mange cngftelige Timek og 
vaagne Nottter. Den er itte en Apo- 
iwketmedkim men seelges tun gen- 
nem specielle A entet ellet direkte fta 
Fabrikanten, t. Peter Fahrney, 
112—114 So. Honne Ave» Chicago, 
pa. 

De iIIfiIIIIc TiItII. 
J ComenhoventunIIelleII i Colo. 

opstod i Lordags Jld. Jlden finste- 
des dog hurtigt; IIIeII brød feIIere ud 
omtkent paa sammt Sind Men 
ogsaa enden Gang blev IIIaII Herr-.- 
over anmmernr. 

Guvemor Roofeveli gcmr for Ti- 
den paa Jagt i Colorado Springs. 

J Mandags dræbie Guvernøren en 

Løvr. 

Fka Afhland, Ky» meddeles: Pe- 
tor Savios, en Købmanb fra Hun- 
tington, som man aniog for at være 

mytdet af sin Kompagnion, Gcotge 
Polltz, er Pludselig duktet op i Co- 
lumbia, S. C. Polltz hat tilbragt 
de sidfie ti Aar i FængseL fot det for- 
IIIodede Mord paa SaIItoS. 

Bryan hat ien Tale ved en Bausch 
soIII afholdies i Chicago sidsie Uge, 
nedlagi sit Sapia-, og med bei, sin 
Verdighed som Demokraternes Le- 
der, for at ttække sig tilbage til Pri- 
vatliveis Frei-. 

VIIIIIII IIdtalek Ønstei oIII, ai han 
IIIcIcI have flere Venner nu, end hvisl 
baII var blevet valgt, og meb Taster« 
i Øjnene beklagek Brunn, at lIaII al- 
dtig vil blive i Stand til at bortgive 
noget «Postossice«. 

Heere-IS Ordinancebureau hat op: 
fundet to nne Kanonm som i Markg- 
Maaneb vil blive unbertaftet Prove. 

GII PeiroleIIIIIsbkøIId, som er fun- 
det i Nastheden of Dollas, Texas-, 
viscr sig at være meIIest IigholbiIIJ 
Tscn gioer ist-) Tander i Timm lwilsI 
iet er lige saa IneIIet som de tustifie» 
Brønde nfgiver. 

Et Forslag om at strasse »Ah-! 
napping« med Dødsstraf er blevetl 
fremlagt Tennessee-s Legislatur of 
Repræfentant Steel af Bedforh. ; 

Den lutherske Præst i Midimm,l 
Ja» hat udstødt 7 Medicmmet af« 
Menighedem fotdi de tilhprte »Mo« 
dem Woodmen.« De var forst ble- 
vet amnodet om at udtkckde of Fore- 
ningenz men ncegtede bette. 

Apothelerne i Chicaqo hat besluts; 
tet at fothøje Priserne paa al Me-« 
dicin. 

» 

En Sporvogngkondüktør i Chiro- 
go, sum i sm Tiv sit Lsfte as Pkcksi:1 
dent Mchinley om en god Stilling. 
naar han var ted uf Soldaterlivet’ 
—- han var da Soldat -—— hat i disse 
Dage mindet Prwsidenten om sit 
Laste, og denne hat erklæret sig vit- 
lig til at hjcklpe ham. 

Cornelius Alvotd, Pengetællek ii 
New York Firft National Bank, erl 
anklaget for at have ftjaalet s620,- 
000 af Bankens Penge, hvilket vil 
medfsre en 3()-aakig Fængfelgstraf. 
En stor Del af Pengene er leveret til- 
bage til Bauten; men Reiten hat han 
fotbrugt. 

Priserne paa siødmartedct i Zan! 
ffkancigio er Were end ringen Linde« 
for. 

J Senatet er frcmlaqt Fokflaa 
om Bygninq of Tiger, Forcbyggclse 
af Salg of uren c-lii-tkuleilkii, samt 
Afslasselse af Ulveprasniicm 

Hudfon Maxim lnr opfundet et 
nyt Sprængstof, som netop er blevei 
underlastet den endelige Prove. Det 
viste fig, at Maximite, fom Sprckng: 
stosset tnldeg, er bei traftigfte 
Sprængstof, man endnu hat set, ilte 
alene hvad Sprccnqtmsten unweit-, 
men mest ved sin Evne til at bevare 
Sprængltaften kfter at vckre trængt 
ind i et andet Legemr. 

Jndbyggerne i Eint Claire, Wis» 
hat gjort den lyltelige Opdagelfe, at 
finde en rig Rulgrube paa en Form 
tre Mil fra Byen. Dei menes end- 
vg, at der findes Kul i store Streu-I 
ninger i Omegnen, og Kullene figes 
at være godr. 

En Brot-er til den engelfle General- 
guveknsr « .A. Blact, opholder sig paa 
Gennemkej e i Kansas City, hvorfra 
han vil rejse Ist paa til Kina. Han 
udtalet bl. a.: 

Om nogle faa Aar venter jeg at se 
Pacisictysten ptydet med amtitanste 
handelssttbe, fom bringet AMICI 
Produkter til de maage W 
Forbrugere l det fjckrne Osten. Saa- · 

spart den nuvcerende Krise et over- 

staaet, vil et nyt Handelsliv begynde, 
og de ameritanste Vater vil finde Af- 
fætning. E 

Dr. Herbert H. McAnley fra Chi- 
caqo er nnlig hjemtommet fta Syd- 
Vlfritm hvor hcm hat vceret i ,,Det 
rsde Rot-Hm Tjeneste.. Dottoren hat 
anlagt Sag mod den portugisiste Re- 
gering, begrundet paa, at han taste- 
ves i Faugfet dernede, uden at han sit 
at vide hvorved hcm havde fotsyndet 
sig. Ved Henvendelse til den ame- 

rikanste Konsul dernede fik han det 
Spar, at denne intet vilde have med 
ham at gere. Envelig lykledes det 
ham at komme hjem, ved Hjælp af 
Penge, som General Botha sendte 
l)atn. Dr. McAnley hat fremlagt 
sin Sag for Statsdepartementet i 
Washington. 

En Del af de nye Senatorer an- 

fet det for dereg Pligt, naar de mo- 
der i Senatet, at vcere iført den lan- 
ge Prins Alberts Fratte, hvori en- 

kelte Unkgtelig tager sig tonlier ud. 

Sitte-Jndiancrne i Alaska hat bes- 
ssuttet at brnge Stjemeflaget sont de- 
res Bannen 

En Spaamand i Mit-hellem N. Y» 
lovede den lettroenbe C. Vellinger, at 
han i Sein Francisco vilde finde 
s190,»m nedgraveL Mr. B. satte 
straks Rutsen mod Besten; men et 

nn vendt l)jem, udcn Penge, cnen med 
tin mere Erfarinq. 

Ved et Godgørenhedgmøbe i Lin- 
coln var W. J. Bryan en af Hoch- 
talerne. 

Han udvitlede, nie-get langtrnttent, 
paa hvilten Munde man bebst tan vise 
Godgøtenhed og Gavmildhed mod de 
fnttige og ulytteliqt stillede. 

Kongresmcdlem Neville fra Nes- 
brasta ligger meget syq i Washington 

Mandag Middag viedes Alfred 
Gtvnnne Vandekbilt til Miss Elsie 
ernch i Newport, R. J. 

En Lkljicaqo Dommer ertlcrrede for- 
leben, at der er ingen Lon, fom paa- 
hvber en Fivinde at arbejde, hvorfor 
han lnd en, for Løsaænaeri anklimet 
skvinde Haa. Un Kvindc tun altsna 
ikke opnaa ,,Tmmp:Titlen·« 

Den i Entmutw aftrwdrnde Einver- 
Mr giver Oplygning om, at Sinken 
staat paa Fallitteng Rand, idet løS 
Geld, som maa betaless ftrnks, over- 

stigek 2 Millioner Doktors-. 

Den amerikanssfødtc vaindet af 
Matimgeværet, er ilte lckngere for- 
nøjet med sit Fodeland, hvorfot han er 

blevet brittist Undetsaat. Hvotfor, 
er itke godt at vide det plejet ellers 
at være omvendt. 

Pan et ensomt Steh i Ohio, ca. 

12 Mil fm l5incimmti. fandt Ratten 
til Smle et dumbrisiigt Fotspg 
paa at plyndre et Jeritbanetog, Stern 
Naverne var tre Negre, der havdc 
faoet at bitte-, at Ohio Cypris-II Co· 
fendte Pst,l;s«t med Toget. Forspget 
miglyttedeg saa fltldstceildiq, ibct 
Toqføreren stmtg opdaqedc Neqrenc, 
og gav ttllaknk 

J Vmitmrkz Neb» bar noqle Mænd 
set Pat Mome, fortlcht sont Fivinde. 

Salt Late, Utah, Jan. 15. 
Henved 500 Stillminearbejdere hat 
gjort Streite her. Det er den førfte 
Streite, der nogen Binde hat fun- 
det Sted i Utah. 

Omtrent i alle Staterne raser 
»small pok« i mete eller mindre høj 
Grad. Men daglig er det utalligc 
Oste, Sygdommen lrckver. 

Prcesidenten hat i den forløbne 
Uge vceket syg, og til Delg sengeligs 
grade, men er, efter Lægens lldsagn, 
nu i god Bedting. Prcesidenten er 

meget Utaalmodig eftet alter at tage 
fat pcla sit Arbejde· 

Statssettetcer Hay, der ligeledes 
i nogle Dage hat været bundet til sit 
Hjem af en stcerk Fort-lele hat nu 

attet taget fat paa sit Arbejde. 

Jutet Sted er der fundet saa meget 
Guid som i Alaska. J stet af de 

site sidfte Aar, et der gravei Guld til 
en Bcrdt af 70.Millloner Dollars. 
Ringes ligmnde hat man endnu al- 

dttg ttusset paa. 

Fra Danmarlk. 
»v! ——-—»Sidftc Post 

Nytaarsnoi afholdies der Ends- 
tjeneite i Garnisons Kirte fka 1132 

Ewig-. Pastor Chr. Sprensen kalte. 

Pnftor Johg. Gøtzsche er udnævnt 
til Engciepræst i Herning. 

Mii: ssoncer And. Larfen i Jndien 
Ventt1 hjecn paa Veløg i 1901 og hat 
allercbe besiilt Billet med Stibet 

;»Køniqinn Louisa«, foni paa Vejen 
Yfra Australien anløber Colombo og 
gaak lige til Bremen. 

Freien Marie Dalgaard afrejset 
til Siina med det Skib, der afgaar 
fra Bremen ca. d. 22. Februar 1901. 

Repræsentantslabet for Varde 
Bank hat i Siedet for afdøde Konsul 
Haunstrup valgt Fioanarr-v F· C. 
Wink-few til Banteng ene Direktion 

Eom BeviH paa, at Mallningen 
bcgmider at blive populæt, anføre5, 
at W Lcrrerinde deltog i det anbet 
Ohitekursus pua Staarup Land- 
brugssfkolr. Hun viste sig at have 
udimkrlede Anlceg for Maltninqen 
og benyttede dem ogfaa unt-et bei 
hele Ihn-sus- 

Fchu Stationgforstander paa Kis- 
benh-:ivns Hovedbanegmitd, senkte 
TruRtinspettør ved Statgbancrne, 
Jnsiitgmad Th. Schottq, siebenhavm 
er ciquaei ved Doch efter lort for 
Jul at vrrre blevct kamt as et apo 
plektisl Tilfcrlde. Den ofdøde, der 
blerl 72 Aar al» var deloreret med» 
fliitsrerkorfet oq Sølvlorset samt medi 
flcre udenlnndfle Ordenet i 

Fu heftig Sucstorm af End-oft bats 
brapkt en Tel Forftyrrelfe i Musik- 
ken. Der er sanledes ikke kommet 
Vofwampfkib fm Kristiansssand, oq 
Dampstibene »Blenda«, ,,Lck5ø« ogi 
,,Ac:rhus« liggek foreløbig over. 

! 

»·De bibelsie Foredtag i Rades-du« 
dögnndte den 9. Jan. og Forequencs 
tegner til ogfaa i Aar at ville via- 
de betydelig Tilslutning. 

Kobenhavm 12. Jan.1901. —- 

Ved tongeligt anbent Vrev har HHJ 
Maj. Konqu apløst den indevækendel 
Rig-)«.:-,«12f«.1;nlix»tg. 

Denne Beqivenhed stulde egenliq 
forst have sundet Sieb benimod For- 
-.1atet: men Ministerict Sehestcdgi 
vaabløse Stilling hat fremstyndet 
nen. Der sial nu striveg til nye 
Balg, men om Ministeriets Stilling 
berved forbedres, er et meget stort 
Eporqsmach 

Dei almindelige Ønsse om et Ven- 
streministerium hat Kongcn altsaa 
ikke villet opfylde. 

Valgkampagnen bliver uden Tvivl 
ligefaa hceftig som kottvarig. 

Pan Jiiiiiaiiv of noqle Kobstad 
dielqere i iicnde Landötinqskrcds vii 
der blive holdt et liqucnde Mode lrum 
det i Qdenfe mod Lensgrcve Ahlefeldi 
Lautviqen for at Protestere nmd 
Landgticigiisnckndene, Lang-zieme M- 

lffrijszsg oq Godsejer Eteensen Leids-: 

lsttmden i Zinkterefotmsagen. 

Der er af Reqcrinqen ncdiiii c. 

Kommission til under Foefasde as 
HJerredk-foged P. Beding i Lande- 
sttam Herreder at Gift-In- de Jndsi. 
Helfer og Fordrinaen der maatie 
fremtomme i Anledning as Odense 

,.8mna!s Forlængelse og lldvidelse. 

J Holstcbro er attcr forefaldi nogle 
Tilfcklde of Ulceninxiiti5. 

Borgmefter Tliriqe, Hehre-, er vale 
til Medlem af Randerg Anitis Sko- 
leraad i Siedet for Flswtajn LohfL 
der er bottrest 

Ved et Mode, der afholdtcs i Be 
stervig efter Jndbydelse cif Besterviq 
Sognetaad, vedtogeg at arbejde·1—i-1 dere for Fremme af det projekte eI 
Havneanlæg ved Krit. Der nedsat—-«g 

ztes et Udvalg, som stal supplere sig 
»med Reprcesentanter fra de omliggen- 
!de Kommuner. 

For at hell-rede en For- 
kolelse paa en Daq 

maa De tage «Laxative Bromo Qui- 
nine Tablets«. Alle Apoiekere tilba- 
gebetaler Pengene, hvis Kuren mis-« 
lyttes. E. W. Groris Navn fin- 
des paa hver Æsfh 25c. 

Udland. 
Boetkrigcfm 

En Boerkommando paa lstuO 
Mond nngreb Sønlmg Morgen 
staalfonteiin Garnisonen, der bestob« 
nf 115 Mand, udlmldt et 6 Timergl 
Bombardement, Uden at miste en ene- 

fte Maiw- Boerne sloges tilbnge og 
led et betydeligt Tab. 

General Ftnox tom just i rette Tid 
til at for-hindre Boerne fra at gaa 
mod sydøsi. Han drev dem Nord paa 
til Tygerpoort, hvor de blev modta- 
get af en engelsk Styrke Jnfanteri. l 

Senere angreb 400 Bocke Zum-l 
fonteinx men dreves tilbaae og slut-» 
tede fig til dem, der havde angrebet 
staalfonteirn 

Boerne led stort Tab; Englændet- 
ne mistede 4«, foruden en Del sau- 
rede. 

Tre Jernbanetog hat bragt Bon- 
tvinder og -Vørn til Pretoria. Nogle 
Telegmmmer vplyser, at Boetne hat« 
overslaaret Jembanerne ved Zum- 
fontein og Kaalfonteim l 

Tre Fredgagenter blev taget til 
Junge af Boerne i Ncerheden nf 
Lindley og fort til De Wetts Lein- 
Den ene af dem, en Englænder, blev» 
paa De Wettg Ordke studi. 

W— -———-——- 

Rom,15. Jan J Byerne Tre-J 
viso oq Bergorno er en Del Difteri- 
titszpatienter, soin blev valsineret nied 
Setum, døde af Stivkrampe. 

LIMng 14. Jan. Det italiensle Po- s 

liti hat aktesteret den russifte Forst« 
Viktor Notadchidey, under Anklage 
for at vcere med i Sammenfvccrgelse 
Im at myrde den tusfiste Czar, naar 

Denne ncer Fresntid vil aflægge Ita- 
lien søq. 1 

FUrften siges at være Nihinift og 
flal i Russland have vceret dømt til 
Boden for at vcrre Deltager i Sam- 
mcnspcetgelsen mod Alexunder den s. 
i »Eska l 

Den engelske Straffepedition over- 

rastede fuldftændig de oprørsle Inv- 
fødte i Cambia, Pest-Afrika, og til- 
føjede dem et fuldstcendigt Neberlag. 
Jmidlertid venter man flere Urolig-» 
heben F 

London, 15. Jan. Ved en Explo- 
sion i en Fabrik i Nærheden af Den- 
ton, tckt ved Manchester, omtom 10 
’thledere, og 20 sauredeH. Mange» 
nf de sauredes Liv staat itle til at red- T 

de. 

London, H. Jan. Medcns Her-; 
tagen af Manchester besøger de Fore- 
nede States, hat en Juveler her gjort 
Furdring paa M,950, som Hertugen 
slylder han1. 

VIthareft, 14· Jan. Fern Unmen- 

ske Soldater, som var paa Vej her- 
fra til dereg Hieni, blev unbetvejs 
overfaldet, oq efter en fortvivlet 
ziamp ckdi af Ulve. 

Nom, 14. Jan. Den sicerte Kulde 
hat i Aar drevei Ulvene ned fra Bier 
arm og sniger omtring i Byeng Ub- 
lauter 

Politiei i Berlin kæmper fortviv ! 

let mod Ratt-erne, der paa Grund af 
milden søqcr ind alle Begim l 

Den bekendte Pantelaaner i Lan 
don, Samuel Lewi5, er afaaaei ved 
Døden. ( 

Andre-eg- chtamente, sum efier hanH eaet Dnsle fkulde aabnes ved Hut-! ninaen af det nittcnde Aarl)undrede. 
er nu blevet last. · 

Saimnen med Testameniet laa en» 
Dcl Breve fra fremragende Wich- 
stabsmasnd, der iilsiyndek ham at rei- 
fe, og et fra M. de Fouvielle, som 
raader ham fra Foretagendet. 

Paa dette hat Andree ftreveit «Det 
er inuliai at hcm har Ret, men det er 

nu for sent. Jeg hat irusset alle For- 
beredelserne, og lan itke ircekfe mig 
tilbage.« 

Testamentet er iott, og man synesi 
at kunne forftaa, at Andree selo har 
ventet den Skæbne, han mødte Dei 
begyndet: »Jeg striver muligvis mit- 
sidste Testamente i Dag. Jeg striver 
Aftenen for en Rejfe,«fuld as Farer-, 
som Verdenshistorien endnu ikke har 
været i Stand til at fremvise. Jeg 
solch at denne grufomme Reise vil 
gøre Ende paa mit Liv.« 

Stutningen af Testamentet Wer 
hans Ejendom mellem haus Ssster og 

»Moder. 

Santjago, den 14. Jan. En volls- 
som Jldebrand Udbrød tidlig i Mor- 
ge5, midt imcllem Holguin og Gi- 
bam paa Jene Nordtyst. 26 store 
Byqninger, 4 Apoteker og mange min- 
ge mindre Huse nedbrændte. 

Menge Familier blev gjort has- 
vilbe og Nod-en er stor. 

Tabet anslaas til 8560,000. 

Peki1m, Jan. 15. ss Den nu under- 
skrevne Fasllegnote vil den 15. eller 
M. ds-. blive overrakt Ministrene. 

Li Hung Chang er saa syg, at man 
allerede føqer efter hans Efterfølger, 
fom muligvis Vil blive valgt efter 
Kejserindens Ønfke 

dtdjte Nyt 
Ei Telegram til London meddeler, 

at i et Slag ved Marions-barg 16 
Mil Vest for Graaf Reinet, var der 
paa den engelfle Side sets faldne, 
syiten saurede og halvtreds for- 
fvundne. 

Colonel Colville’s Afdeling, som 
blev forfulgt cif Boerne, var nødfaget 
til at holde Hvil i Greylingstand for 
at opføre et Blothus og ftandse For- 
svaret indtil der toni Hjælp. 

General Pazet er draget mod Pre- 
totia. Menge af hang Mcend lider 
af Feder. 

Tre Hnndrede Boere fangede en 
mindre brittift Afdeling ved Brocc- 
hurstspuit, tæt ved Pretoria, men sat- 
te bagefter Fangerne i Frihed. 

Kitchener har telegraferet efter fle- 
re Tropper, og 1(),000 Soldater vil 
komme ham til Hjcelp. 

General Brabant udtaler, at Au- 
toriietcrne i Capetown vil gøre alt 
for at holde Krigen borte fra Byen. 

Hannover. Preufen, Jan. 15. —- 

Baron von Schile-Wunstorf afsendte 
i Dag ei Telegram til Præsidet Krü- 
ger, saalydeude: »Tre Tusind af 
Hannovers Jndbyggeke bevidne her- 
ved deres bjerteligite Sympathi med 
Dein og med den Ret og Fcihed, som 
De repræfenterer, og de haabe, at de 
Almcegtige Vil bevare Frihed for 
Bverne.« 

——-——— i 
Otte Tusind Jndbnggere i Lend- 

enport, Kans» overværede i Nat, at 
en Neger, som i Lørdagg forføgte at 
dræbe Mist-; Peari Roth, blcv leben- 
de brcrndi. W« sc 

Mathem Stanley Quay blev valgt 
til Pennsylvania-z Senator med en 

Majoritet paa tre. 
— . 

Denver, Colo» Jan. 15· —- Hon. 
Thomas M. Patterson blev i Dag 
valgt til, som Senatin at efterfølge 
Edivard O’Walcott. 

Joan Faden Opfindere nf Fabers 
Blnantetz er afgaaet ved Indem 

Fingnzdepnrtementet Hur befluttet 
at nedscktte Tolbcn Pan Induk. 

Der er nmnge Læqer og Lin-renn- 
stnlter, mcn faa der er mere efteri 
foqt end den veltcndte ffandinaniske 
Lask1e0nfmU Central Medical Insti- 
tntc, 41 So. Mark St» Chicngm 
Den-I hurtige og ndmasrkede Nunme- 
thoder er tendte overalt og enhver 
Enq lW venbe fiq deriil for nie-d en 

Gang at faa qrnndia oq reel Be- 
t)011o1«ing. Sc Vloeriigfcnccntei. 

Uhimgog Vorgnlefter, Carier Har- 
rifon, og ZU andre ,,ftore Mccnd« hat 
lejct 1«,·«)« Acreg Snnmland syd for 
Cronm Point, Ind» til Jagtgrunb. 
De hnr lejet det paa 25 Aar og alle- 
rebe opført en elegant Bygning. 

Hvortedes er delikt « 
M Mtmbek u bund-the Dollaks Ist-nahm for . 

sum Ist cklve us Hund« der Mc lau hell-redet I. 
um C Mth cur- u . « 

F. J. The-sey et co» Um quedc,s« 
M Itndektesnebs hat siean F. »s. Chemy Ide Idiu U 

klar oq not-. non er old-let havekll falle Kommian 
Tmngaksioaec og stummen I Stark M at opiyth mhos 
Focouqkelse, des-I Firma bar paotuget str. M est s Tau a t, Whoäeiclinbrug ils, TIERij als naan akv n etc . m a« Dtagslfis, toledh O. 

salps Csfansb Cato lag-I cadoeadlf as IMQ 
direkte pas Vlodet oq Stimmen eltmh aber. Iris 
we or( Fleisc- Octlges of alle Iootbetekk Absu- 
dord HI. 

thus- My Puls et de dems. 

; -—,Arvcsqqer i Danmq tt bei-kurz ruf-»- 

ngL Dansk Vier-Konful, 
Theo. Oler, 

Oamäen s Armuth 


