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En stor Dæmning bristcr. 
Amerika l 

East Liverpool, Ohio »Olt 12.— 
com en mcrgtig Lavine bruste ti Mil- 
lioner Galan Band buldrende stem. 
jævnede en Hsj Paa 500 Fod med Jor- 
den og sdelceggende alt i detg Ves, 
man regnet Vatdier til 8150, 000 4 

Mattvardig not git intet Menne-- 
fteliv tadt, endslsnt mange Mennesler 
var saaledes i Fore, at deres Redning 
maa anses sor et Miralel. i 

En Asdeling Arbejdere, der arbei- 
dede under Muren as den bristende 
Dæmning havde i det højeste tun et 

Par Setunder til at tomme i Sitten 
hed. Langere nede paa Vejen legede 
en Stare Born; de saa Vandet kom- 
me og sor til Siderne, rigtignol blev 
de vaade og sorslaaede, men Livet bien- 
gede de dog. 

Den store Bandbeholder, der netop 
var bleven bygget særdig, laa paa en 

Haj, 500 Fod i Osjdr. 
Den var just syldt til sin Numme- 

ligheds Evne sor ssrste Gang i Mor- 

gen Den var bngget til at indeholde 
10,000,0()0 Gallon Band, og saa me- 

get var pumpet ind i den. 
Den sydende Vandsttmn btusede 

vintring i Vasinet og gennecnbkod Mu- 
ten vaa et Sied, og pieblillelig blev 

hele den uhnre Verat lastet Inod det 

svage Punkt« og Muren reves ned. 
Meendene, der var i Ferrd med at 

lagge Bande-r nedenunder, hstte det 
advarende Brus og styndte stg i Sit- 
lerhed. 

Med en drsnende Latm styktede den 

losslupne Vandmeengde ned ad Hosen. 
Tretet blev ryttet op med Rade i et 
Nu og fort assted paa den rinende 
Strsm sor detester med sorscerdelig 
Krast at blive slnnget mod Murene as 
en Porcelcrnssabkil, der laa i Beim- 
Hele Fabkiten blev pdelagt, og Vater 
til en Vcerdi as 825,»00 git til 
Grunde- 

Jernbanesdorene ligger dcellet ined 
alle mulige Sagen søkt hid as Vandet; 
Tusinder as Tons ligger spredte rundt 
om, og Samscerdselen er sor en Tid 
standset. 

» Pumpestationen laa ogsaa i Strom- 
mens Vei, den blev syldt as Vand og 
Stumm-, og Maslinetne er totalt 

sdelagtr. 
Adsiillige Hase blev slyttet og Ud- 

huse«sejlede assted paa de stemtumlen- 
de leger, ligesom en Meengde Jeru- 
banevogne ligger vaa Siden som Fol- 
ge as Sammenstsd med Vandet 

RGO-—- 

l 

Et Gall-graverskib loher paa 
Grund. 

Vancouver, B. C» Lll. ji«-. —- 

Damperen «.f;)atin-,1« lob paa Grund 
i Gaak Efleemiddaq oq liquek nu fast 
og urollelip ved lsnven as Jervig Js- 
land, 49 Mil nord for Vancouver. 
Dei hovde 175 Pagsagerer om Bord 

sen Notwle men Oe er alle i Gitter- 
heb paa Lasquetle Den. 

Vefret var fanget, da Uheldel stete. 
Kanalen et paa del Punkt megel incki 
ver, og del var Kaptajnen, der befandt 
sig von Benen, umulig at sielne noget 
foean sig. 

Dampy gil lun med halv Krall, 
da den s- elig standfedr. Forstw- 
nen flog in Kosten, og den lob for 
fast til al lunne komme los ved sin 
egen Damp. Kaplajnen beeoligede 
Passagereene, og de bleo flmls satte 
i Land. En Band blev assendt til 

Baue-may og deefm blev to Dam- 
peee nssendt til at hiælpe »Haling« 
Its-gern 

Ssgen efter Miso Stonc 
sorgen-. 

KonstantinopeL Oli. 14. s— Som 
tidligere meddell hat mmf jotipgt at 
aabne Undethandlinger med» Mis- 
Stones Worts-me angaaende Lilei 
pengespsrgsmaqlet; men hidtll hat 
man vatet ude af Stand til at sinde 
nogel Spoe af dem. 

El London-Telegram meldet, at 
Ruft-a, ver lstle for Mist Sinne, da 
Overfaldet stete, er ankommen til So- 

fia. Han oplnler om, at Rovetne var 

ille Bulgarer, men Tyrleke, og Ova- 
faldel stete paa tytlisl Grund. 

Saa vidt man ved, et hun endnu 
levende, og fom Ptæsidenl Roofcvelt 
hat udtall, det eneste fornuftige er at 
faa den forlangte Sum btagt til Beje 
og faa hende udlsst. Med Henblil 
paa dette hat Pastor Chatles Cteegan, 
Selrelckt for det atnerilansle Ydrei 
Missionsfelslab, udfledt folgende Op- 
raab: 

Til del ametilansle Fell: —- Miss 
Slones Sag er ille undergaaet nogen 
bewdelig Fokandring. Den flsrste 
Akngslelfe for hende herster mellem 
hendes og Missionens Venner. 

Der er lun en Ting at gute, delle: 
at faa den forlangte Lsfesum affendl 
saa hurtigl sont Inuligt. Af Belvbel 
hat vi 860,000, mest samlel i Boston 
og naxskmeste Omegn. 

Gavek fta Foll i alle Stillinger er 

indlommen; men vl behsvet endnu 
85(),000. Vi henvender os til dem 
iblandt os, som Gud rigelig hat vel- 
sianet med jordisl Gods, at de vil 
hjælpe til, saa Vidt detes Evne krellt-, 
at Pengene lan blive affendt.« 

Misg Sinnes gamle Moder, der er 

ncet de 80 Aal-, siges at være megel 
syg som Folge af den fladige Stiften 
mellem Fkygt og Haab. Hendes Til- 
sland er sauledes, at man fkygtet heu- 
des Dod som Folge af den fkyglelige 
Spænding, og man prsver paa at hol- 
de hende hell uvidende orn Sagens 
Gang til et besteml Resultat naaes· 
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Dct danikc Ministerium. 

J ,,6l)icago Record Herald«g Son- 
dagsnunnner af Ott. 13. sindes Bille- 
der of det nye dansle Ministerium-s 
Medlemrner, og Bladet omtaler dem 
tortelig enteltvig: Det hedder: 

Siden det nye Ministeriums Ud- 
vælgelse er Danmarl kommen godt pao 
Vej til nne Fremstridt i nationalt Liv, 
dolitift, fnavelsom industrielt. Aldrig 
hat et Ministerium været dartnete un- 

derstottet at hele Foltet end det, af 
lwilten John Hean Deuntzer er Prat- 
miercninilteren, den Mand, der hat 
fort sit Land ind i en ny konstitutiv- 
nel Lobebane. Deuntzer tom fra FU- 
denhaons Universitet, hvor han var 

Professor i Jura, for at odertage Le- 
delsen as det donste Ritze Foruden 
at oære Prcemierrninister er han til- 

lige Udenrigsminister oa har i sit Ka- 
binet set-z usædvanlig dygtige Mand. 

Christopher T. Hage, Finansrnini- 
ster, er en ledende Rohmand i Reben- 
havn 

Viggo L. Bentheim Hornp, Trafik- 
s minister, er en betendt Redaltpr. 
» spean Johitte, Marineminister, er 

en Autoritet paa Ssdcernets Omraade. 
Peter Adler Alberti er en af Lan- 

detg dngtigste Jurister. 
J. C. C. Stabil, Kultusministen 

lmr arbejdet i denne Linie i mange 
Aar. 

Ole Hausen, Landbrugsniinifter, er 

itle alene en Teoretiter paa sit Om- 

! raade, men en vrattist Former, og 
» Wilhelm Madsen, Krigsminister, er 

en as Standinaviens dygtigste Stra- 
tegilere. 

Konseilspræsident Deunker er selv 
en ledende Jurist, populeer i Sderrig 
saavel sont i Danmart og en ass- 

gaaende ærlig Demokrat si amecikansl 
Betydning). Som Helhed er Kabinet- 
tet af Kritilere anset for at neetme sig 
laa nett-, socn det er muligt, til Jdealet. 
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Jldebkand i et Hotct 

i Chicago Ott. 14. —- En Mond mi- 
Eltede Livet, tre undslap med Nsd og 
lncrppr. og mere end en Snes Maine- 

ster blev gennem tvælende ng og 
Flammer bauten ned ad Brandstiger 
as Brandcncendene. 

Det var Garden City Hotellet, der 
brændte, som man sotmodek ded; sl 

.en udefmdig Person hadde borttastel 
en brændende Cigarstump i en Dynge 
Papir der laa i den ene Ende as Kot-ri- 
doren, hvor Jlden ssrst bleo bewertet 

; Det var just ved Suppertid, men man- 

ge dar ollerede gaaede til deres Ve- 
telser. Jlden spredte sig med rasende 
hurtighed, og Folt styttede as Sted 

l 

l 
l 

til Date og Vinduer. J nogle faa 
Minutler vuk Trapveqangen brcrndt, 
og Gefiel-ne vaa de øverste Etager var 

hell afstaaren fra at lunne redde sig 
selv. 

Branbviksenei lom hurtig til og fik 
de forfærdede Menneflek hjulpne gen- 
nem Vinduerne ned af Brandstigen. 

En Mand, Levi Whitman afventede 
ille Hjælp, men aabneve sit Vindue og 
sprang fra Iz. Etage ned i Guarden og 
vøde som Folge af sit Falvz hans Lig 
blev fenete fanden i Goal-dem kun 
halvt paallædt og med hans Ur i den 
ene sammenlnugede Hacmtx Den 
bræbte var henved 55 Aar, han havde 

lopholdt sig et Par Uger Paa Holellel 
« 

og var formodenllig en rejfende Agent. 
De fleste as Gersterne misiede deres 

Ejenbele, da jo ingen tcenlte paa andet 
end at kedde Livet, ligefom ogfaa alt 
Jndbo tildelg obelagdes og det var ikke 

! 
assureket. 

! De tusmde Tiug. 
I 
l 

l 
Pat Crowe vil komme fri- 

v i l l i g. Den beryglede Warnen-- 
ver, sor hvig Person Mr. Cudahy hav- 
de sat en Pris as 825,l)«0, hat sendt 

·et Brev til 

-sel sor etAar. 

»ley blev studi. 

Omaha Autoriteterne, 
hvori han lover frioilligt at indsinde 

.sig i Qtnaha, hvis man vil borttage 
Belønninaen for hang og hans to Med- 
slyldigeg Tilfnngetagelsr. Efter Po- 
litietg Raad hat Mr· Cudahh indvilli- 
get i dette, og man imødeser nu med 
Spcending Antomsten of den dristige 
Pat Erdwe. 

EnAnarlistføreriFæng- 
New York, Okt. 

14. —- Johan Most, Redattn af- et 
ultrairsdt Anarlistblad, blev i Dag 
dømt til et Aars Fængselstraf for en 

Artikel han havde i sit Blad »Die 
Freiheit« nogle san Dage sør McKins 

Aktillen havde til 
Overslrift: »Mord versus Mord«, oa 
var i sit Jndhold saa sorvoven oa nd- 
iordrende og tillige lovstridig, idet hele 
taget saa virlsom, at den nu har 
landet sin Foriatter i Fængslet. 

Da Most blev laldt stem sor Stran- 
ten, var han nieget new-S. Han havde 
vift sig i Raadsalen med en tret, fri- 

1postig Mine; men Udtryltet i Dom- 
merneg Ansigt overbeviste harn om, at 
der var ingen Naade at vente. 

t 

Most er as den Slags larmende 
Anartister, der altid slaar paa Stor- 
tromme og tager Munden vceldig fuld. 
Oan var vceret arresteret gentaane 
Gange, baade i dette Land og i Eu- 
ropa· 

Hatt er født i 1847 i Altgsblirg. Al- 
lerede som Dteng gav han sit »Has- 
hcengige« Sindelag til Lende ved at 
ncegte at gaa til Stristemaalet. Pras- 
sten, der mente, at saadanne Fnre stnls 
de tvinges, vilde tvinge ham ved Ville- 
slag; men Most sorsvarede sia san es- 
tertryklelig, at han dlev sat i Famasei. 

Siden den Tid, ettlærer han med 
IStolthed, har han aldrig sat sin Fod 

i nogen Kirtr. 
J Wien vandt han sine første Laur- 

«bcer lom Anarlist ved at blive sat un- 

der Tiltale og dsmt for Højsorræderi. 
Cster en senere Fængselstur i Eng- 

land reiste han til Amerika, hvor han 
siden har verret en as de ivrigste lotale 
Ledere af de rede. 

MistedefineJuveler.Mrs. 
Mes. Graeme harrison anlom med 
Toget til New York sor derfra at rejse 
til Europa. Jmidlertid opdagede hun, 
at hendes Juveler, der anstaaes til en 

Var-di as 815,000 var bleven hende 
srastjaalet paa Toget. 

Nu prsver Polittet jo paa at finde 
Tyvms g »s- Ili- 

Kun saa vil blive Vidne 
tilMorder Czolgosz Dad. 
Mich- N« Y» Oli. 14. — Cornelius 
Auf-Eins hat-W Streiter Hay 
om sat state-a W sepreesentant 

Besordrer Opiagelsen as Nærings- 
stosserne i Systemet, renser Blodet, 
styeker Nerver og Mustlm giver og 
vedligeholder Heil-redet. Den store 
Medicin, Rocky Mountain Tea. 35 
Cents, hos Apoteterem 

ior Regeringen til at overvcere Ezol- 
,;ofz’ Henrettelfe i den elektriste Stol. 

Kun 26 Vidner vil vcere til Stede. 
endstemt Tufinder hat andraget om 

Ldv til at overvære Henrettelfen. Fle- 
se Tusinder Breve er ankommen til 
Norderen samtnen med Patter af 
Blumfter og Frugtx men den bedä- 
Iømte hat itte faaet Lov til at modta- 
ge nagen as disse Ting. 

Karlighed uden Stkømper. 
Af alle mærtelig tlædte Brudgom- 

me. iommet Carlo Grille viftnok 
i fsrstr Rang. Han stulde giftes, 
men en gammel Tante, der tro mod 
Principerne, itte syntes om det, aim- 
de ham Vejen baade lang og trang. 
Jmidicrtid var han nu til Trodg for 
Tanten kommen faa vidt, at Prol- 
lupgtøjet laa spredt ud paa Sengen, 
Da han var i Færd med at gøre sig 
feerdig til Høftideligheden, der stulde 
foregaa om Aftenen. Det stulde ske 
i al Hemmelighed paa Grund af 
Tantens intrigante Sindelag; men 

den lyktelige Brud havde itte lunnet 
tie, og Tanten sit det alt at vide. Hun 

I pugfede nøje paa; og da Brudgommen 
I et Øjeblit forlod sit Brei-elfe, tun isprt 
Slobrot og Tøfler, greb hun Lejlighe- 
den, ilede ind i hans Verrelse — ts- 
vede Bryllupstlæderne og alt andet 
Tsj han havde og laasede det hele inde, 
hvor han ikte tunde tomine til det. 

Grille var bleven narret; itte desto 
mindre bestuttede han at holde Prol- 
lup til Trods for Tante og Tøj. Han 

! gennemftrejfede Hufet, fandt i et Pul- 
terkammer en gammel rød Flannels- 
stjorte, et Par udlevede Fløjelsbentlae- 
der og en lige saa aldekdomssvag 

zOvetfratte chedt i disfe Hei-Nahe- 
1 er stille-de han til Bryllup og blev vg- 

aa lovformclig viet til Trods for sit 

. Udsemdc. 
Da Tanten modtog Efterretningen, 

blev hun saa kørt, at hun gav Partei 
sin Velsignelse. 

———.O.-—— I 
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Miit-mo, Ott. 14. — Paftor N. 
Haufen fra Cedar Falls, Jowa, blev 
opekeret for Appendicitis paa det spen- 
fte luth. Augesstana Hospital fokrige 
Lorbag· Søndag oa Mandag var han 

«. tneget lidende, men er nu i god Bed- 
·- ring og saa vidt Mennesteøjne tan se 

uden Livsfare. Pastor Hansens Hu- 
» ftcn rejfte hjem i Dag. 

. Menigheden i West Branch, Ja» 
«asholder Missionsmøde i Dagenc den 
20. og 21. thtobet, hvortil Venner 
ixkdbybes. Præfterne Smith og Ftloth 
vit deltage. 

DanstMagsage. DeniNew 
York højt ansete danfte Massen Axel 

;.Hellrung hat under sit Ophold i Ko- 
«benhavn i «Polititen« udtalt sig om 

banfte Masse-stets Stillina her i Lan- 
bet. Han stkivet bl. a.: »Magfaae er 

noget forholdgvig nyt i Ameritaz der 
et altsaa Plads for unge III-Gesteh og 
da de danfte Massprer fynes at være 

dygtige, hat det itte væket forbundet 
med altfor ftor Vansteliahed at stasse 
dem Beftæftigelfc. I-e, jea hat hinl- 
vet frem, hat inaeii Gen-w til at tatte 

mig, da jeg tun har overladt dem de 
Patientet, jeg itte tuntse overtomme. 
De unge Damm Inellem hvälte Fro- 
ten Drachmann, en Datter as Dian- 
ten,.er den slinteste, hat hurtigt for- 
staaet at vinde Ameritanernes T:lli?1.« 
Massagen tages i Hjemmene, og Pri- 
sen er som fast Regel 3 Dollars for 
en Visit. Naar X- danfte Damer alt- 

saa har 3s—4 Viker om Dagen, hat 
de tjent et halvt hundrede Kronen 

I As de 12 danste Massører i New York 
og Philadelphia er der bog nceppe an- 

dre end Festen Drachmann, der hat 
fnidt pp at gøre hvet Dag.« 

VerthAmboys »Peter den 
sto r e«. Peter Nelfon, »the big 
Dane«, hat i mete end en Mennesteal- 
der væket en as de mest piktureste, en 

»Dansteren« tan faas af nye Hol- 
dere fra nu af til lste Januar 1908 

for381.50. H 

af de klogefte, en as de mest indflydel- 
sesrige Max-nd i Perth Amboy. Det 
overrasker o5, strioer »Nordlt)fet«, at 

him, at han og hang Familie nu for- 
ladet Amboy for at bosætte sig i Ti- 
tusville, Florida. Det er naturligoig 
Floridas dejlige Lunde med det dunkle 
Løv og de glødende Appelfiner, der 
lotter ham. Mcn ligemeaetl Hvor 
han end opholder fig, Perth’g »Peter 
den Store« glemmeg itle i Amboy, 
faalænge den nuvcerende danfte Gene- 
ration lever der. 

i ,,Baltytien« antomrner —- 

Den danste Krydser »Valtyrien« ven- 
tes at ville antomme til New York 
den Zde Januar nceste Aar. Den vil 

Lblide liggende her til den 20de, flriver 
»Nordlyset«. 

» »TheMating ofanAmeri- 
; c a n« Jakob A. Riig g Eins-ceer- 
tyr, »Ihr Mating of an American«, 
er fluttet i ,,Tl)e Outloot« for 5te Ot- 

—tober. J det førfte Kapitel, der be- 
eqnndte i Mart5, ncevner Riis bl. a., 
zhvorledeg lian fom Tømrerlcerling 
i haode sit førfte Mode — et tilfceldigt 
sMode — med Kong Christian; i dei 
zsidfte Kapitel fortceller han oin den 
« Audien5, han 30 Aar senere havde hos 
zFionaem tort Tid før denne hædrede 
Kam med RiddertorseL De mellem- 

Iligqende Jst Kapitler acelder Riig’s 
traole Liv i Amerika, der i mange Aar 

Joar alt andet end en Dans paa Ro- 
;ser. Men »the Mating of an Ameri- 
zcan« ster jo for de fleste fremmede tun 

l·aennetn Slid og haard Provelse. Hos 
zden Mand, der itte hat Mod-og Ud- 
sholdenhed not til at bære disse, mis- 

jlytteg »the mating«. Til Fortællin- 
,gen oin, hvorledes Riis opdagede, at 

l 
han var bleven en af Hiertet tro Ame- 
riianer, dies de sidfte Linier af hans 

-Lioshiftorie. For 3 Aar siden var 
Riig i Dantnark. Medeng han boede 

ho: en Ven, hvis Hus laa ved Dre- 
fund bleo Riis sy«a, oq fra sit Syste- 
vcrrelfe havde han Udsiat til Sund3t. 
En Don saa han da et amerilansk 
Stib fejle tæt forbi Hufei, oa som de 
lendte Stierner og Striber lyfte i So- 

len, følte han —— at det var bang 
!Flaa, hanS Borns Hieni, hans Hjem, 
.at han i Sandbed var Amerilaner. 

[ Dei Pag, den daotrrende Guvernør, nu 

iPrassideni Roosevelt gav Jakob Riis 
! med, da han sidfte Gang besøgte Dan- 
mart, betrcefter saa stærtt som mu- 

Iligt, at det ikte var et Øjebliks Fan- 
itasi, der befjcrlede Jakob Riss, den 

Dcig han saa det ameritansie Flag i 
Øresund. »Ihr Mating of an Amer- 
ican« vil om tort Tid udkommei 
Bogform. »Nordlyfet«. 

Hjem —- for at dø paa Fai- 
t i g g a a r d e n. Med ,,Etgpres« 
ankom i Følge »E«3bjerg Dagblad« bl. 
a. en gammel Dansier, der i 84 Aar 
har opholdt fig i Amerika. 

Først har han ded et Stibssforlis 
miftet en Formue paa 10,000 Dollars. 
Men han arbejdede sig atter op til at 
eje en fior Farm i Amerika. Nu for 
en Tid fiden brændte denne, og den 
gamle Mand havde atter mistet alt, 
hvad han ejede. 

Saa tog ,han of Sted hjem til 
Danmark, og her naaede han Esbjserg 
med en 2l)——30 Dollars i Lommen. 
Han er fra Horsensegnem og til Fol- 
tene paa ,,Etspreg«, der havde index- 
lig ondi af den haardt prøvede Lands- 
mand, sagde han, at han nu vilde hjem 
,,for at dø paa Fattiggaarden.« 

—- 

En fjcelden Barnedaab 
fandt forleden Sondag Sted i Brei- 
ning Ritte, idet Gaardejer Jens Bol- 
lerup af Vanting, der hat opholdt sig 
i 16 Aar i Amerika, for tort Tid siden 
er kommen hjem til Dantnart mied sin 
Familie, sit to Born dsbte, en Dreng 

lpaa 12 Aar og en Pige paa 3 Aar. 
Faderen holdt felv Drengen og Mode- 
ren Pigen over Dauben. Menigheden 
var leben-de deltagende i de to Proz- 
riebørns Daab. 

Vi, Juryen, sinder, at den beden- 
gsangne døde af hiertelammelse, for- 
aarsaget ded, at han ikte tog Rocly 
Mountain Te, tilberedi af Madison 
Medicine Co. 85 Cents. Spsrg 
Apoteteren. 

U d la n d e t. 

Hat mauskc naact Nordpolen. 
i Kristiania,Ott.1-z.— Standina- 

viske Bidenstabsmænd er af den Me- 
» ning, som de ogfaa begrunder, at Kap- 
ftajn Sverdrup, Forer af Skibet 
»Fram«, hat naaet Nordpolen, og er 

Ma Hjetnvejen. Sverdrup hat vceret 
botte paa en Grønlandsomfejling i 
40 Maaneder, og eftersom Løjtnant 
Pearh itke saa ham norb for Grim- 
land, formoder man, at den dristige 
Nordmand flet ikke er gaaet rundt 
om Grpnland, men har fortsat sin 
Vej for at naa Nordpolen. 

J Sommeren 1899 befandt Sver- 
orup fig paa den nordvestlige Kyst af 
Dir-Inland Lincoln Søen nord der- 

for var i Folge Løjtnant Peary fri for 
IS denne Sommer. 

J Folge disfe Omftcendigheder 
figer Videnskabsmænd, at der et en 

starrt Sandfynlighed for, at Kaptajn 
Sverdrup areb Lejligheden og naaede 

Polen. Man nærer ingen Frygt for 
Etgpeditinneng Sikkerhed, da den med- 

Iførte Proviant for fem Aar. 
—- «.-. 

Bocrkrigcn. 
Dundee, Natal, Okt, 15. — Lord 

Kitchener havde haabet at tunne fange 
.Boerhceren under Botha i Natal, men 

en Voldsom Regn har afbrudt For- 
bindelsen mellem de engelsie Treppe- 
tolonner. 

Botha har som Englcenderne fryg- 
tede bienyttet denne Anledning til at 
viele sin Hast i Smaaftyrker — og alle 
er nu sluvne bott. Hans Hovedstyrke 
tillige med 3 Kommandanter har 
samtidig naaet Pongola Skoven ved 
Lüneburg i TransvaaL 

London, Okt. 15. —- Lord Kitchener 
vil nu forsøge en ny Trafik. Han vil 
prøve paa at holde Boerne inden for 
deres egne Grceufer og —- uden at ind- 

«lade fig i større Kampe —- fulte dem 
ud der. De har hidtil levet paa Kap- 
kolonisterneg Hjælp, nu da Komman- 
dant Scheepers Styrte der stal være 

opbrevet, venter Kitchener at kunne af- 
fpcerre Boerne fra alle hderligere For- 
søg raa Hjcelp versta. 

Samtidig trakder Krigsstandretten i 
Kraft over hele Kaplandet. 

Saaledeg haaber man, at Boerne 
stal selv gribe til ulovlig Krigsførelse 
og hængse de Englandere, de maatte 
fange, til Gengæld for de Bom, Eng- 
laenderne hcenger i Kap. 

Men Verden er jo fremdeles baade 
moralsk og kristelig. 

Hvo stUlde driste sig til at paastaa 
det modsatte? 

l .-«——--·-..-.-—-—.- 

siina og Rusland 
i Peking, Ott.15.—— Li Hang Chang 
hat 2 Gange i fidste Uge vætet hog den 

irustiske Minister M. Paul Legfar for 
at anmode om, at Rugland tilbageleve- 
rek Manfchuriet til Rina. Les-sur fo- 
reslog, at Kinn stnlde sende en særlig 
Mission til St. Petergbokg i Anled- 
ningen. Russland vil felvfølgelig helft 
beholde alt, men gerne forhandle lcenge 

z dekom. 
« «.» .-.. 

s Københnvn, Okt. 15. —- Der er 

dienen funden et velbevaret Vikinge- 
sskib i Visby Hann. Dei laa nede i 
YDyndeL og fandtes under en i det 
I 11te Aarhnndrede bygget Bryggr. 
Vigby tilhørte foin bekendt gennem 

"inange Aarhundteder Danmark. 
,—-.- 

Eftcrsom vi blivcr ældrc. 

lsbegnnder vi at lcegge Mærie til Ute- 
«gelmce5figi)edet i Legemets Funktio- 

ner, fom vi aldrig før hat bemækket. 
Pastor Joseph Moses i Likk Creet, Jll., 

lder felv er en 80-aarig, sigert ,,Jeg 
zled af Nyrefygdom og almindelig 
,Svækkelie. Dr. Peter-Z »Kurito« hat 
·fuldstænd-ig gengivet mig Heil-reden 
, Jeg iakter Herren for denne vidunder- 

lige Medicin. Omendsiønt jeg er over 
81 Aar gammel, hat dette Lægemid- 
del gjort mig vidunderlig meget godt.« 

i Dr. Peters »Kuriko« forynger de gam- 
;le og got de svage starke. Specielle 
ZAgenter sælget den, eller den kan et- 

holdses direkte frei Fabrikanten, De. 

lPeter Fahrney, 112—114 So. Hoyne 
Ave» Chicago, Jll. « 


