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Konnte-Essen og Carncgics Gan 

Lüsshingtoin Dec. il. — Fiongrefx 
sen findet sig kizføjet til at undersøge 
Munkcn pna Carnegies »Gave:Hest«. 
Lg ten syneg itte oin Email-Ringen 
fom findes ter. Anledningen til, at 

Betendtgpnlscn om Cakciegies itore 
Gan-e er bleven udfat, er denne, at Mr. 

Carnegie havte i Sind: at give 10 
Million-er itte i rede Penge, men i 
United Statxs Staat Aktien Det 
frygtes nu, at Kongressen itte vil 

modtagi Gaben i den Form, og det er 

dethr fandsynligt at Tilbudet vil bli- 
ve fornyet meb den Bedføielse, at bei 
bliver i rede Penge eller ogsaa got-te 
U. S. Obligationen 

Mr. Esriiegieg Hensigt var at give 
diese thtier i Saal-Ringen til et Kol- 

legiun·., der siulde organifetes i Fol- 
ge Konntessens Beflutning og gives 
Navn tut-en af Carnegie eller Prakti- 
tpmt Roofeveli. Den ftore Sum sittl- 
de holdes uberørt i 50 Aar vg blot 
Renterne flulde bruges til faadanne 
fcerlige videnftabeligse linderspgelser, 
som Giveren pnfter at understøtte. Den 
narlige Rente vilbe belsbe sig til 

BRUNO-U og Carnegie hat tilbudt at 

gerannt-; at den itle stulde blive min- 
dre. 

Tet blev overladt til Præsident 
Rooicsvelt at give Carnegie et Vink 
oin Ftongrsessens Ønste med Hensyn 
til de 10 Millionen Det er tun mod- 
starbean at de tager faadanne For- 
twldgreglee og viser sig faa forsigtige 
for ittc at sige mistæntelige, over for 
en san fyritelig Rundhanndetlyed. Pan 
stimme Tib, som en Senator benim- 
tede, mag der tages Henfyn til solle- 
lige Fotdonnnr. 

Sagen er jo nemlig den, at Kon- 
grxsstsen red at tage imod de 10 Millio- 
ner i Form af Attier i en Staat-Ring, 
vildc vssicielt anerkende disse Institu- 
tioner. 

Migtæntxlige Mennefter vil paa- 
stna, .1t Cnrnegie ved sin Gar-mild- 
hed cg den sasregne Form han ønstede 
at give den paa en fin Maade vilve 
indvirte pasa de legislatoriste Mt)ndig- 
heb-er og meinst-.- gøre dem blodere om 

Hieriern:, naar Ring-Spørgsmaalet 
tommer frem til Behandling. Den 
Formodning tikbagevifes bog med 

Foragt og Hatnie as Kongressem der 
tun set uegennyttig Interesse for Vi- 
drnstaben i Carnegies Gavmildhed. 

Vidensiabsmcend frygte for, at Me. 
Carnegie vil blive fornærmet paa 
Aongtessen og tage sit Tilbud tilba- 
ge, det er imidlertid ille Meningen i 
det Hvide Hus eller mellem Carnegies 
Venner. Og sinnt Staalattierne tun 
er 90 Cents pr. Dollars værd i Mar- 
tebet, vil llltra-Mellemceren itke be- 
betymre sig videte om den etstra Mil- 
lion, der vil gaa med, om Bei-bei gi- 
ves i rede Penge eller Obligationer, 
da han er villig til at fothøje Sum- 
men til 15 eller 20 Millioner, om det 
stulde blive nsdvendigt. 

Spillcfuglcn man forladc 
New York. 

New York, Dec. lu. —- 60 Billi- 
ardsiuer og et Anlal af Spillehuse blev 
lullei i New York i Dag i Folge en 

Befaling fra Hovedloarierei. Dei er 

den forste Gang, de hat været lut- 
lei i de sidsie fels Maaneder. Sacr nu 

maa Spillefuglene blive Trækfulge og 
søge mildere Sklimaer i Besten. Man 

formoder at Philadelphio, Chicago, 
St. Louis- og Denver vil yde dem Fri- 
sted og en »redelig« Ernæring i bereg 

specielle Arbejde 
Ordren kom Mandag Morgen og 

blev fom Regel adlydt. Der er bog 
endnu not as den Stags Sieder aabi 
ne endnu, saa de maltralterede lan 
komme samtnen og furmule og sige 
slygge Ting om den nye Maade at 

styre New York paa. 
En Del lrodscde Ordren, de menie 

bei »l)asiede vel ils-e saa galt.« 
New Jersey srygter for, at de ledige 

Sjcele muligvis vll komme til Newart 
og grunvlcgge en ,,threinlng« der. 
Dommer Collinö er imidlertid paa sin 

Posi, idet han vil sorge for, at den spr- 
ste Mand, der prøver paa at aabne en 

Billiardstue i Hudson Couniy, hvor 
Newark er beliggende blider stævnet og 
ankl aget for den fidre Jury 

. « 
« so- 

Afvist Sag. 

Edindurgh, Dec. 11. « Den span- 
skc Regiering havde anlagi Sag med 
Krav paa BUT-Im i Etstatning mod 
d:t Firma, som byggede stre Tor- 
pedobaade for Spanien til Brug i 

Reigen niod De Forenede Stater. 
Paastanden vat, at Forsinlelfen i Le- 
veringen af Torpedobaadene havde stor 
Jndflydelse paa Krigens Gang. 

Fikmaet oplyste, at Forsinkelfen i 
Baadenes Ledering sitev sig fra, at 
den spanste Regering ilke havde betali 
i rette Tib. Reiten afvifte Sagen. 

———-- W——- 

Et Varus Aandsnærvkerclsc. 

Eis-ansinn, Dec. 11. — Den 13-aa- 
kige Ethel Barierg hurtige Ointanle 
og en Lastekinde, Miss Sickels Kaid- 
blodighed forhindrede i Gaar Panil i 
en Stolebngning, der sind i lys Lue. 

Lige for Middag opdagede Etl)e1, 
at der tom Røg op fta Fiælderetagen 
Hun anede, hdad det bei-d, og under- 
reitede en Læretinde hvotpasa hun sat- 
te sig til Pianoet og begyndtc at spil- 
le en rast March. Leererinden kom- 
mandetede Bornene op til Brand-dek- 
se, saaledes som de plejede at have det 
en Gang hver Uge. De fmaa adlød, 
na, fnari var de formet i Linie. Men 

s nu begyndte Regen at flaa op gennem 
Gnlvset i tykle Massen og Bornene 

lblev angst, nogle begyndte at gried:. 
Men Lceterinden siammede dem ud 

for deres Frygtsomhed, vg komman 
dxtede: »S: lige ud! —- Fremad —- 

Matchk Og saa gik det i Ro og Ot- 
den nd af den brandende Bygning 

»o·q intet Barn tom til Stude, hvad 
sncemse vilde nasse bleven Tilfceldei, 
lwig de Vorkommen af Sted over 

IHalS og Hored, fom Ftygten drev 
i dein. 
k Da Ethel Barker holdt op med at 

spille, var Stoleftnen san fuld af Rog, 

lot lnm maatte tradie nd paa Hændet 
joa Fødder for itie at blive walt. 

l -.—-- «-«-« ..-—.. 

Stqrt pro-Bock Mode i 

Clsikago. 
E Chicago, Dec. TI. -—-- Bourctc Co- 
iclran talte for en stor Jorsamling af 
FBoervennen fom naesten fyldte del 
»store Auditorium fotleden Aften, og 
lgav sit Syn paa hvad de Forencde 
lStaterg Regcring tunde gøre for at 

fasa Blut paa strigen mcllem Brittet 
og Bocke i Sydafrila. Han mente, 
at Follet i England var fejl under- 
rettct med Hensyn til de Forcnede 
Staterg Stilling ligeoverfot Krigen, 
og at naat de faar Øjnene op for den 
virlelige Tilftand, vil den konserva- 
tive Regering tvinges til enten at faa 
en hasdeklig Fred med Boserne i 
Stand eller til at lide et stort Rebek- 
lag ved næste Valg. Hans Tale hil- 
stes med stormende Bifaldstaab, ifær 
da han udtalte, at det Middel, han 
vilde foreslaa, var Jntervention af de 
Forenede Stater. Men da han til- 
føjede, at han ille mente Jntetvention 
med Vaabenmagt, men mied en Appel 
til den engelsle Samvittighed, Ret- 
fcktdighcd og Hædetlighed, vandt hans 
Ord intet Bifald. 

Der vedtoges megset stærlse Resolu-: 
tioner, hvori der protesteredes mod de 
brittifte Fangelkjrei Sydafrita og" 
mod Plyndring og Brand af Farin- 
husez ligesaa protefterede Fotsamlins 
gen mod, at Rtigsfornødenheder til 
den brittisle Herr udslibedes fra ame- 

lritansle Havnr. Det beslultedes at 
disse Refolutioner slulde forelcrgges 
de Forenede Statets Prcesident med 
det cerbødige Andragende at han vilde 
paase overholdt den hättst-amerikan- 
ste Overenslomst af 1871 i Folge hvil- 
tien Ktigsfornsdenhedet ille san nd- 
stibes fra en neutral Magts Havne. 

«t substtkbxxcdes THE-M til 
Hjcip sp- ve usvltsenbultoektvindek 
og Bstn i Fangelejrene. 

D Unsinn »als 
ff 

Endnn et Llltysterium Wa- 
shington, Die. 11 --— Endnu hat man 

iite sundet Spor as Lys i det gaade- 
finde Qverfalo af Syersien Mess. 
Keime-. Hun ligger for det mestf 
devidstløs heu, men naar hun for-sp- 
aer paa at tale, lyder det som om hun 
sagte at give Oplysninger. To 
Oianae i Daa gentoa hun bisse Ord: 
Tat er en Livinde Dei er i Bogen, jeg 
vit fortælle J:r otn det.« 

Man tan itte rigtia viere sikker paa, 
om diöse Orb itke er sagt i Feder-s 
oilde lse og saalekse g uden Betydningz 
Jmidlertid hat man søgt ester i heu- 
k:5 Bolig for om muligt at sinde en 

Bog, der kunbe lede paa Spor. 
Man synses at helde til den For- 

inavning, at den skyldige er en Kvinde 
eller en meget svag Mand, idet det 
Staa, der blev reitet mod hende med 
Pianostolen, hvis sprt as enMand med 
almindeliae Ftkæster, vilde have med- 
ført Doden øjebliltelig. 

En Piae ,,tabt« i Chicago. 
Eine-nach Jll., Dec. 10· — J et Chi- 
cago Blad læstes folgende: Hvis Misg 
Jessie Allon- fra Jersey City vil mel- 
re fia paa Chicago Fc Northtvesterns 
Villettontor, vil hun finde den Bil- 
let, som hun telegraserede til Leml-eh, 
Nebr» est-er, 

Tllten Miss Allen lod ilie here fta 
sta, og man frhgteiz hun e ,tabt.«»A 

I Oun var paa Genneinrejse til North 
Platte, Nebr» standsede i Chicago,t 
lpvor beneer Penae oa Billet blev hendel ; frastjaalet. Hun telearasekede saa eH 
ter en Billet,n1en hvad der siden er 

vieren as he nde, er hvab Politiet er i« 
zycerd nied at udsinde s 

t 

En drei Feeretur. Et kam-- 
plet inærteliatP -hn blev i Gaar Bei-H 
sakende paa Garerne i Harlem til Del I 

En Maalkemand tom totende i straft 
Manier-: Mæltetanderne klinarende 
oa tumlende omtrina ham, sotn han« 
pistede paa de ulhitelige Heste, som sor 
at undslippe noget slemt. Men at, det 
siemme var hos ham i Bognen; thi der 
stod en Rone nied en Pist og bearbei-: 
bebe ham lige saa livligt som han Heål 
stene. I 

Mattorn, saaiedeg hed Stattelen, 
haode averteret sin Musik som de n ene- E 
sie regt-: i Bhen Harlem. En and-eng 
Mcetiemand Uhlrieh tog dette formt-s 
n!eli»at, og med ham hans bedre Mate: ? 
halvdei. Og da Mathorn iom tilbage 
sra en as sine Kandel-, mødte Mis» 
Uhlricls ham med en Pisi. Hatt sattes 
Fort paa eftet sin Voan; men hun var; 
ham for hurtig og tom op sør han 
tunde komme asfted. Mathorn lod 
siden Mes. Uhlrich artestere. 

Sindssyg Prcest. Hough- 
ton, Mich» Dec. 10. — Den finste,s 
ev.-luth. Ptcest ved CopPek Falls i 
Mevano County, John Kinnun, hat 
i et Anfald af Sindssyge drcebt sen 
Hustru, 2 Sonn-er og derester beaaaet 
Selvmotd. 

Kinnun blev saa rystet over, at en 

Son, der var døvstum, sorleben bleo 
ovettørt as et Tog og dreht, at hans 
Forstand led Stabe — og sidste Nat 
brød det nd i Raseri. Kun en JE- 
aarig Sen undtom til Naboeene. 
Kinnun havde sat Jld til Huset, men 
man blev hurtigt Herde over Ilden. 
Alle Ostene var dræbt ved at saa 
Struben overstaaren. 

Søgte Stanger og fandt 
—- sZsølv· William Learn, bvis 
Hjemstavn er i Portage, Wis» blev 
feudt ned til Mexico og de sydvestlige 
Stater for at opsøge Slanqer og 
mcekkeligie Fugle til en zoologisk 
Samling. Paa sim Vandrinqcr 
swdte han en Dag paa en forladt 
Splvmine, der ved nærmere Unverw- 
Mlsk vifte sig at indeholde fabelaatige 
Vertdier. Hvis han kan faa Ejens 
domsret til det omkringliggende Land, 
fom han haabek, er h-an med et Slag 
bl-: vien en Mangemillionær 

Sufam Disse Filipeuset og »Black- 
Jheads« er Faresignalen Tag Rocky 
Mountain Tea, og du Tun fige Farvel 

stil saadanne Bespætligcheder. 35 Cis. 

LSpsrg ApotelerM 

100 Aar gammeL Mes. 
Brita Monson beide forleden i sin 
Søng Hjem i Vasa, Minn» ncesten 
;100 Aar gammeL Hun efterlader 
Dundexder af Efterkommere i 5te 

lceg ed. 
Oe ginal-: Spyttebakker. 

schwebt Falls, Mich. Den finskk 
Forening her i Bnen hat fundet paa 
sen komisk Maade at vife Foragt og 
,Afsiy for det russiske Tyrannis mest 
Torhadte Reprwsentant i Finlanv, 
Generalguvernør Bobritvff. For- 
eningsen hat bestilt en Masse sinse 
Spyttebakker fra en Fabrik i Mil- 
maukee. J Banden saf hvek vil der 
blive et Billede af Bobrik-off, og Ge- 
n«:ralguvernørens Navn i Guldbog- 
staver stal sættes omkring Billediet, 
saa man ikke kan taae fejl af, hvem 
man spytter paa. 

Ei ulykteligt Pae gamle 
fjo l k. New York, Dec. 12. —- Hen- 
ry Don-ing, 62 Aar gammel, sog hans 
Haftqukw i Dag fanden død i teres 
Hns Lang Island City. AllPprætter i Vinduer og Date 
Var t ·udfyldte, Gashanen var drejet 
fra. Det garnle Ægtepar laa paa 
Zeugen iklcedt der-es Ligdragt, da 
man fandt dem. 

Doszring Var tidligere en velstaaende 
Forretningsmand, men det gik tilbage 
for ham i den gamle Alber; og han 
tabte Modet Hans Huftru havde 
vier-et blind i 16 Aar. 

Dct syne5, som om de hat Planlagt 
Selvmordet msed stor Omhu. Paa 
deres Møblier vsar hæftct Seblexz hone- 
paa stod sitevet, hvem hvert Stykke 
Bnharc stulde tilhøre. 

Den haarde Kulde. J Ne- 
braska blev Hulden i Dag saa stcerk, 
at der meddeleg om indtil 24 Grad-er 
unter seen-. De flseste Siedet naaekse 
Thermometret bog tun til ca. 10 
Grad-er under Zeto. 

ff n n d n it d ø d e. Milwautee, 
Wiss» Dec. lik. —— John Anders-en og 
en Minde, hvig Navn formodes at 
være Lizzie Smith blev fundne døde 
i en Seng paa 1520 Greeling Gabe. 
En Revolver hsavde endt der-es Liv. 
Man formober, at Andersen hat dræbt 
Kvinben, og dereftee sig selv. Han 
var Js:tnbanse:Fyrbøder. 

Presbyteeianernses Tros- 
B : k-: n helfe-. Washington, DecY 
13. —- Komitcien anaaaende en abide-; 
ret Trogbetendelse for Presbyteria- 
nierne hat nu sendt sit Arbejde. Den 
reviderede Bekendelse bestaar howde 
fagelig af en populær Fortlaring be- 
regnet paa sit-Ums læae Medlemmer 
— den bestaar af 16 Artikler. Ko- 
miteen bestceftiget sig nu mcd Assat- 
telse af en Fortlaring angaaende visfe 
omftridte Punkter, som Læten om 

Udvælgelsen af alle umyndiges Frselse.s 

Ei Barn knust under eni 
Tcerftemastine. J. M. Wil- 
son i River Township var Lørdag Af- 
ten fcetdig mkd Tærstningsen for i- 
Aar og kørte Dampmastinen og Sepa- 
ratoren hjem. Han var ncet Him- 
met, og hans to Smaadrenge kørte 
samtnen med ham psaa Dampmastinen. 
Da han spingede ind paa Gaardseunp 
mt, saldt den ene Dreng af og før 
man vidste det, havde Mastinen gaaet 
over ham og drcebt ham. Han var 
blot site Aar gammel· 

Hr. Apoteker B. Winholt’s nye 
Skandinavislc MediciMKatalog mcd 
Almcmak og Dagbog msed en Linie 
for hvicr Dag i Aarej 1902 er nu scr- 
dig og sent-es frit til iknhver, som 
send-er sin Adresse. Wink-alt tillaver 
og sendet GamlelandgiMediciner til 
ethvsert Hjem i Amerika, og i Scerde-! 
l-:sh:d, hvor dser intet Apotsek er if 
Nærheden og der oft-e mangler de nødd 
vendige .HuI-Mediciner, som er mod- 
vendige, hvor der er Børn ellek en stor« 
Familie, og de fleste af Medicinietne er 

lavet saadan, at ved Jndsending af 
Penge i Frimærker sendes de port«o- 
frit med omgaaende Post. 

B. W i n ho l t, 
1072 N. Califoria Ave» 

Chicagso, Jll. 

Blair, Nein-. 

Dei dar klingrende Frost i Afle5; 
der meldtes cndog om 16 Grader un- 

der Zerd. Alligevel blev trods Kul- 
den Pastor Harald Jenfens Hug lidt 
-:fter 8-Tidien fyldt med fremmede. 

lMan tunde høre noget stampe ude paa 
lKøkkenverandaen;-« det lød som et helt 
TRegimeni s-— eg da man sfulde se 
’nøjere -:fter, visle der fig en hel 
Mengde vandrende Bylter. Dg de 
band-e faaet vitlet sig ud af de mangse 
chedier, ovdagedsess dei, at det var sen 

Del If Menighedens Medlemmer med 

l 

l 
l 

Familie, der kom for at overrasiel Westens-. 
Saa blev der et Leben. Først ind 

til Kaklelovnen at faa Barme i 
Kroppen — dg derefter tog man th 
med Samtale og Sang. Et Kot af- 
faxng nogle Sange, hvorefter ogsaa 
Prceftefolkene sang fammen. Jtnens 
band-: en Del nf de fremmede Kvinder 
huseriet ude i Køkksenet; den ellers saa 
myndige Mrs. Jensen var ganske af- 
fat fra Bestillingsen. Hendes Hjælp 
behøvedes heller ikkez alle Slags Ka- 
get og andet Tilbehør til en Oberw- 
fkelsesfeft havde Kvinderne fielv bragt 
med. 

Og noget efter blsev der budt til 
Bot-ds. 

Sau ovdagedes det, at der stod en 

Scebsecefle ved Prcestens Kunert — og 
da det mulig tunde hænge saulsedes 
samtnen, at han ikkse ftulde viere 

»ren« nol, maatte den undersøges. 
Den viste sig da at indeholde en Pen- 
geqave fra Menigheden. Præsten 
rejste sig nu og bragte Menigheden 
sin hjekteligie Tal, idet han tillige be-- 
tonede, al, hvis den store Gerning i 
Menisxbeden skulde lyktes, maatte 
Prcesl og Menighed ret staa samtnen. 
Oan betragtede dersor dienne fkønne 
Aftenstund som et Fordarsel otn, at 
Samfundslivet her paa Siedet ret 
stulde komme i Blo«·ns,lring, og at saa 
vilde Herren ogsaa lcque noglie til 
Menigheden, sorn lode sig frielse. 

Eiter at Mr. Lars Anders-en hadde 
kalt lidt, gav man Plads for andre 
ved Bordet — og faiasnart alle var 

forsynede, begyndte Opbrydningen 
die-vierte allekede. 

Det lolde Vejr havde hindret en 

Del Venner i at komm-e til Siede. 

Chriflopher Paulsen, bosidsdende 6 
Mil norddesi for Blair vil hold-e Aul- 
lion pcm sin Form Frechg den 20. 
Dec. Dei er Mr. Paulsens Hensigt 
at flytte til Byen, hvor han som tid- 
ligere meddelt har købi Mr. N. J. 
Peterscns Hus. 

l 

! 
l 

Udlandet. 
England manglcr Trupp er. 

London, Dec. 11. — Den engelske 
Sjkcgering hat befluttet at udkaldse alle 
2)ieservcfoldater, som hat fuldendt sin 
12 Aar-H Tjeneftie, og besuden sial 
more Milits og mere ,,frivilligt« Ryt- 
teri (t)eomanty) udkaldes, for at sen- 
dcs til Syd Afrika samtnen med de re- 

gulcrrc tappen som irr afgangsfær- 
digsr. Affendelsen vil sie saa hurtigt, 
fom Transpokt kan skasses. 

Lord Kitchcner meddseler, at Gene- 
ral Bruce Hamilton overrafkede Bo- 
ernes Bethel-Konnnando vedTrichards 
Fontein den 10de December; fyv Bo- 
er faldt og 131 togses til Fange. 

Kritifk Lieblit 
Willemstad, Curacoa, Dec. Js. — 

Der er foreqaaet meget kritifte Begi- 
Venhedser i Vene«;11-ela. Tysilcmd vil i 
dcnne Mann-ed fremkomme med Rmv 
paa en Skadeserstmtning of ca. Sz- 
0()(f),««» for Tab paa tysiie Borgores 
Ejendele. 

Og Venezuela hat ncesten glemt 
Tystlsand af Harme over, at de For. 
Statser siger ikke at ville modfcette fig 
Tysklands Jndgriben. 

Tillige frygtes der hveri Øjeblik for 
en Opstcmd i det indre. 

M sur-re en Fort-Ieise i m Das 
Krug Last vc Rmmo guts-ins Man-. All-Apo- 
tekeke titbogolrverer Vengknr. hats dem Mundes staat 
zul. w.W-Groveo Newan er vaa bvek Wstr. Esc. 

eSiiffkfzscye ( 
Schlcyg Sag pandiimt. 

To säcndelsctx 

Washington, Dec. 13. —- Den mest 
Unavarige og interessante Siedet-ö- 
Kendelfe, som nogien Sinde er bleven 
afgivet her i Land-et, faldt i Dag. 

J Dag paadømtes neinlig Vice- 
Admiral Schleys Sag om Santiago- 
Slaget. Sag-en hat staaet paa i 3 
Maanisder paa ncer en Uge; Joch-- 
rene VIriede i fin Tid i hele syv Uger. 

Da saa tom da den særlig ud- 
nannte LILItarine-Domstols Afgørelsse i 
Dczg s-— :ller rettere der kom tvendse 
Afgørklser, begge undertsegnede af 
Retteng Præsident, Admiral Dewey 
og Dommer Advokat Lemly. 

Det vil med andre Ord sigse, at 
Dommerne har ikte tunnet blive 
enige, og det er Dewey, der som den 
Helt ban er, ikke hat tunnset gaa msed 
til at fcelde en merse eller mindre dan- 
ccrendse Dom over sen tapper Seit- 
herre. 

Denne hele Sag maa have vaeret 
overordenlig pinlig for saadanne, 
som scetter LandetsVEre over den per- 
snnlige LErgerrighsed —- og allie tto 
Vorgere maa dserfor i høj Grad paa- 
ftønne Admiral Deweys Holdning. 

Naar Deinen ogsaa hat underteg- 
net d:n førfte, Schley fordømmende 
stendelfe, betyder hans Navn, at han 
er Rettens Formank. Den and-en 
Kendselse udtrykser Hans Versonlige 
Opfattelse. 

Der er inaen seerlig Grund til at 
dvasle vix-d Kendelsernes entelte Punk- 
ten Det steil tun fremholdes, at 
mens Flertalsafgørelsen fremdragser 
11 cntelte Trcet fra· Santiago-Kam- 
;:.1gnen, som Anledning til sin Ken- 
dels:, ncevner Deweys personlige 
Rappsrt tun saadanne Trcek sont kort 
Dq godt fremde-ever med bvilken sikter 
Kraft Admiral Schley handledie —- 

og at han Vandt den glimrende Sejr 
Juli 8.1898. 

Prrcstcmødr. 

Prwsterne i de tvende Wisconsin- 
Kredse og i Illinois-Krebs holder, vil 
Gub, Møde i Chicago, Jll., fra Tirs- 
dag d. 14. til Torgdag d. 16. Ja- 
nu«ar. 

Følgende Emner ville blive drøf- 
tedet 
1,)Guds Qrds Forkyndel- 

fe; ldette Emne henligger fra 
Mødet i Fior). 

2) Præstens Stilling i 
Menighedem 

Z) Betydningen af den kri- 
stselige Wirklicle 
a) Vanstelighekerne ved samme, 
b) Velsignielsen. 

Enhver Prceft i den foren. d. Kirke 
skal vcere vellommen til Mødset; men 

ifær anmodses alle Præftserne i de 
Krebse, for hvilke Mødet holdes, om 

at komme. 
Hoser Prckst betaler sin egen Reise; 

ellers blirser Opholdet under Modet 
frit. 

«J.P.Naarup, 
For-us- far d. u. AthKredsJ 

J. S ø e, 
Fssn1d.ioi«d.s.W s.-Fkt·eds. 

J. M. Hans-en, 
thtmtk fu« Jll.-K’iedd. 

II I I 

,,Ebenezer Menighed«, »Golgsatha 
Msenighed« og »Siloams Menighed« i 
Chicago indbyder til PrcestemødeL 
Jndtvarteringen vil blive fordelt mel- 
lexn disfe Menigheder, og der vil blive 
holdt Mode en Dag og Aften i hver 
Mieniqheds Kitte, saaledes at førstsc 
Dags Møde holdes i ,,Ebensezer Kir- 
te«, anden Dags i »Golgatha Kirkse« 
og tredie Dags i »Siloams Kirke«. 

Jndmeldelse til Deltagelse i Mis- 
det sendes til undertegnsede inden d. 
10. Januar. 

»Og nu, lsad dog Herrens Kraft vtse 
sig stor, som du har tsalet og sagt« 
l4 Mos. 14, 17). 

« 

J.M.Ha—nsen,- 
045 W. Thicaqo spe. 

.. 

Wiens-»Ju- 


