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Skal Admiral Schley have 

Amerika ! 
Oprcjsning? ( 

Washington, Dec. 16. —- Admirall Schlcys Sag hat alligevel faaet et! 
Ekto —- og det endog i del høje Senat ! Senator Jones fra Arkansas indbrag 
te nemlig i Dag en Resolution til Se-; natet som folget: ; 

Beflullet »at Kongtessens og det- 

ametilansle Falls Tal herved udttyl- 
les overfor Viceadmikal Winsield S. 
Schley samt Ossicerer og Mænd under 

hans Kommendo for sceklig udmætlet 

Tapperlyed under Lampen med Ism- 
den saaledes som de udvisle del ved 

Qdelæggelse of den spsansle Flaade ud 

soc Santiago be Rubas Havn Zdie 

Juli 1898. 
Al de Forenede Stater Præsident 

anmodes om al besorge denne Benut- 
ning meddeli til Viceabmikal Schley 
og gennem denne til de under hans 
Kommantm staaende Ossicerer og 
Mænd.« 

Senalor Jones fremlagde Resolu- 
tionen uden Begrundelse vg den gil 
uden Omtale over til Udvalget for 
Mariaens Sagen 

Roofcvclw Upartisklicd 

Ttiasliinatom Tec. 17. -——« Prassident 
kltoosrvelt l)ar ajort et ni) Stridt, idet 
ljan liaesricm tiat raadført sia med 
deniolratiite Senatorer da Este-Massen- 
tanter anaaaendc tsiiibedgdelasttelser i 
Enden. J Tag ajath det Senatos 
rerne Futter oa Etltctfniery samt Re- 

Pkcrsentant Vri.1u—.«-fakd fra Louisiana 
anaaaendc tsnibedszudnasvnelfer der. 

Hast liak ogiaa raadført sig med 
Neprasfentanteme for Alabama 

Prassidenten stal have i Sinde at 

genndnawne Vakmbau, Bryan vg. 
Vinaham til Tiittittgadvotat, Mar- 
schal oa Nod-zweiten 

— »---- -«O-- 

Lcrne igen —- Hindriugcknc 
fjckncdc. 

Washington, Dec. lti. ---- Som Fol- 
ge af de Undeehandlinaer, der hat das- 
tet i Gang mellem Selretasr Hay og 
danst Minister Brun, er de scdste Hin- 
drinqer for Oprettelsen af en Traktat 
anaaaende Lerneg Salg til de For. 
States blevne fjernede. Sagen stak 
vckte ordnet faalede5, at de Forenede 
Stater Vil timne vedtaae Trattaten, og 
denne vil maasle tunne forelægges in- 
den Jul. Højesieretglendelsen om O- 
Spsrgsmaalet sigeg at have lettet den- 
ne Traktatsag ogfaa. 

sw- 

Hay fkal holde Talen. 

Washington, Dec. 17. —- Det ved 
Repræfentanter for begge Hilfe sam- 
arbejdende Ildvalg angaaende Aste-Z- 
bevisning for den afdøde Prcesident 
McKinleys Minde hat i Dag haft Fo- 
retreede hos Setretæk Hay og opnaa- 
et dennes Samtytte i, at han stal holde 
Mindetalen over YchKinley. Hay er- 

klærer, at han hellere havde set en 
anden Mond gske dette, men han an- 

saa det nu for sin Pligt at spie sia 
efter Udvalgets Ønftr. 

—-—-0—s-— —- 

Senatet katisikercquy Plumpe- 
sorte Traktater. 

Washington, D. C» Dec· 16. — 

Senatet hat i Dag godkendt den be- 
tsmtnelige Kanal-Tvattat ved en 

Stemmeafgivning af 72 mod 6. Af- 
stemningen fandt Sted henved Kl. 5, 
eftet at en kort Diskussion for lutkede 
Dske havde fundet Sted. 

havedtaleren under Senatets For- 
handltng var Senat-n Teller, som talte 
mod Traktatenx han blw hurtig 
fulgt af 12 til 15 Senats-ter, der i 
Kotthed talte enten for ellet imod For- 
siaget om Godtendelsr. 

Mk. Teller sag-de, at selvftlgelig pil- 
de Traktaten bltve godtendt; det var 

heller itte hans Agt at prsve paa at 
for-hindre det Resultat. Pan samme 
Tid var han bog oveebevtst em, at der 
M faa Summe-, som fuldtud var 

lilfreds med Ttaltaten og han lriii- 
serede Statsdepartementet flarpt, for- 
di man ilke havde benyttet sig af Eng- 
lands nuvaerende stelighed og faaet 
den i alle Maader tilfredssiillende. 

To Amiendsemenier, fom kom under 
Debatten, blev foklastcdr. 

——»s— UCON s— 

Den trandløse Tclcgraf. 
Vikkkk i meintqu as 1700 Mit. 

En as Nutidens størfie videnslabe- 
lige Triumfer er uden Tvivl den 

traadlpse Telegraf. 
Fra St. IF hu, New Foundland 

melder prinderen, Signor Marconi, 
at han hat modtaget Signaler fra 
Staiionen i Cotmvall, tvcers over At- 
lanterhavet til Si. John, R. F» en 

Asstand af 1700 Mile. 
J Stationen i Cornwall udvilles en 

elektrisi Kraft hundrede Gange saa 
stark som den sædvanlige· For Mar- 
ioni forlod England, havde han afialt 
med Eleltrilseren, der pasfede Statiu- 
nen i Poldhu, Cornwall, hvornaar 
denne stiilde begnnde ai sende Signa- 
lerne, faa snart han pr. Telegraf mod- 

iog Befaling derom fra Marconi. 
Tiden blev fastsai og til Opfinde- 

»rens inderlige Tilfredshed viste Sig- 
nalerne sig saa regelmæssig iil den fast- 
saite Tib, at der innen Tvivl kund-e 
vcrre onl, at Opsindelfen var Jylledes. 
Der lunde udcn Ledning tclegrafercs 

»fra St. John til Poldhu. 
Signor Marconi paastaar, at til 

Trods for dei heldige Udfald er Sagen 
tun i sin spacdesie Till:l1oen, og med 
bedre Avvaraier o. s v. vil Verdcn 
blive forlsavfet over de Resultaten der 
en Gang oil fremviseis i Retning af den 
traadløse Telegraf. 

St. Johng, N. F» Dec. 17. —- 

Makconi er lige vendt iilbage herlil 
fta en Udflugt til Kap Spalt-, hvor 
lmn lmabede at finde god Beliggenhed 
for en Statiim for bang lraadløse Te- 
leqraf· Jlbe Beir med Taage on Regu- 
ftorm hindre-de imidlertid bang Plan. 
Han sit derimod en lille Overmslelfe, 
da lmn lom bertil s-— en Overmslelse, 
ber, hvor itbelmgelig den end lan være 

alliqevel overlsevifer ham om hans Op- 
daqelfeg Wind-ring- 

Det Anglo Ametilcmsle Fiiibelloms 
pcmnig" Reprcesentani mødte nemlig 
ined Papiret for at vise, at bet alene 
hat absolut Eneret paa Teleqrafeking 
indenfor New Foundland oq del-Z Om- 
made. Selfkabet hat dersor forlangt, 
at Marconi øjebliltelig flal ophøre 
med sme Ealetiiiienter, hvillet jo rig- 
tignol ogsaa eftek de sidst melbte Ne- 
sultater fmies at flulle lunne tuinere 
alle Kabelfelsiaber. 

Hvis Marconi flulde fortsætte sme 
Forsøa, vil Kompagniei henvende sig 
til Højesteret om en lovlig Afgørelsr. 
Marcoin bar endnu ike givet noget 
Svar. 

.— -.·.»- -...«- 

Hirn-lese Dtengc om 

,,Hicmmct«. 
Sin en Slaas Juleaave blev det 

givet til Drengene i Jolm Worthy 
Neformflolen at slrive en Stil om 

,,.Hjetnniet«, og de tke bedfte Stilister 
stulde fom Belønning have deres Fri- 
hed og desuden Blo- 

Der var ialt M, som deltog i Kap- 
løbet, og det var fotbavsende, siger 
Hean E. Weavek, som var en af Be- 
dsmmelseslomileem at lægge Mærle 
til, med hvillen Omtanke Cmnet var 

udarbejdet, hvor velstteven og sirligt 
Akbejdet var udsprt, saa dei var en stok 
Vanslelighed at bestemme, hvem de tre 
bedste vat. 

Dei-es Navne, som vandt Weisen, er 

Eddie Grifenbau, herman De Bry og 
William McGinnis. 

J Eddie Grifenbauö Stil hedder del 
bl. a.: »Der et mange, mange Drens 
ge i denne By, fom ille ved hvad eti 
blos i denne By, men i mange andre 
Byer. 
Hjem er, og ille forstasat at fette Pris 
paa det for det er forseni. Dei er ilke 

Nogle Drenge prsve haardt paa at 
gsre dereö Arbejde godtz men faa got 
de noget galt, og faa bllve de jaget 
bott. Sau faar de dere- Penge, og de 

»sam: san en anden Dreng M at gaa 

med dem, og san lober de hjemme fra. 
Mens de et borte bliver deres Moder 
syg og dor, og naar de lommer tilbage, 
saa sinder de en Stedmoder der. 

Sasa vil de ille vcete hjemme 1n«ete. 
Saa grceder de deres Øjne ud, fordi de 
ingen Moder har. Die sovek i Fragt- 
vogne, ellset hvor som helft, og Politiet 
samler dem op, og hvis det er i Chl- 
cago, bliver de sendt til en eller anden 
Anstalt« 

Hjetnmet et det bedste Sted paa 
Jorden for dem, der hat et. Jeg haa-« 
bet, naar jeg bliver en Mand, at jeg 
lan gøte noget for hvek eneftev hjemløs 
Dreng jeg moder. 

——-——.k--————- 

Togfammenftød. 

Roclfotd, Jll» Dec. 15· —- En Kon- 
duiter Ligegyldighed siges at være 

Aarfagen til et Sammenftød paa Jl- 
linois Central-Bauen i Dag. 

Sammcnstødet stets mellem et-øst- 
gsaaende Passagektog og et gennemgaa- 
endc Fragttog fra Chicago, gaaende 
vest. 

Som Resultat af Sammenslvdet 
miftede 8 Person-er Livet og 11 er kom- 
men flemt til Stadt 

Temperaturen var 20 Grader un- 
der Zerd, og de tilsladekomne saa del 
fom de, der undflap led frygtelig as 
Kuldm da der intet som hellt Ly vat 

for KuldetL Kaboosen var den eneste 
Vogn, der var ubesiadigeL J den blev 
de snarede lagte og to Timer senere, 
da Lolomoliv ankom, blev die kørt til 
Jrene. 

d- s· st- 

Sammenftødet var frnnteltgi. Taqet 
rna en af Vonnene blev slnnget langt 
ind i en Mart Der nbbrød øfeblili 
lelig Jld i anerne. De saarede lac: 
barhovedet on uden Overtøj, udstralt 
pan den frosne Jord, nogle med dybe 
Saat« hvorfra Vlodet floh, og med 
Lemmer helt ellet delvis sitlte ser 
Krovpcn As De set-z Personer, der 
befandt siq i Rogetupeen blcv de tre 
brachte-, on bestes Legemer tillinemed de 
drcrbte of Togpersonalet blev fortcrret 
af Flammerne. s 

lsn Mond blev samlet op; bang ene 

Arm var helt reden af, og Vlodtubet 
on Fluan havde gjott ham faa fvag, 
at der itte er meget Haab om bang Liv. 

En Kvinde, Mrs. A. William tog 
sin lille tre Aar gamlse Pige i sine Arme 
og sprang ud nf et Wink-Im Mcrrtclig 
not toq hverlen knm eller Barnet den 
mindste Stadt 

i Danik-Aincrikansk. ; 
— 

Den sprfte Bannen Paa 
Jldlandet, Sybametilag St)bspids, 
hvor man Pan Grund af stadige Stor- 
Ine og Junge ikte kan drive egentlig 
KornavL has man derimod san rige 
Grassgange, at der sind-er Fnanavl 
Sted efter en større Maaleftot. En 
danst Mand, Styrmand Chr. Møller 
fra Salskøbing bar staaet sig ned der 
som Faateopdtcktter; han er rimelig- 
vis den sprste Dunst-et, som har fceftet 
Bo i denne Afttog af Jorden. 

Brændt tildødr. Mrs. Lou- 
is Peterer af Duluth omlom i for- 
tige Maaned paa en ynlelig Maade. 
Hun fyldte Olie paa en tændt Lampe, 
da den etsploderede og det brcendende 
Flutdum indhyllede hende vix-Mille- 
lig. Hendes Mand var gaaet til net- 

meste Butik, og da han kom tiltmge, 
bar Naboer hans Koneö livløse Legt-me 
ind i Hufet fra Verandaem hvor hun 
i sin Smerte var lebet ud. Hendes 
spæde Born redbedes af Naboerne. 

Fem Born i et Aar. Mr. og 
Mts. Chakles Andersen, Block Nivetj 
Falls, Minn» sit t denne Uge Zwillin- 
ger. For kneipt et Aar siden fødte 
Mrs. Andetsen Trillinger. 

Form-erex- de gvaa Hiernebeftand- 
dele. Bringet en frtst Rsvme til fal- 
mede Kinder. Gengiver Sundhed og 
Kraft, gis Dem sysist og sjælelig fund. 
Dei gtt Rocky Mouwtatn Tem. 

85 South Spsrg Apoteterem 
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Shennington og Warten-Z 
Menigljedek i Monroe Co» 
have i Fig. »D. l. Kittel-lad« organi- 

lseret sig til et selvftændigt Kald og 
ssendt Kaldgbrev til Kand. J. Scøtt. 

sShennington Menighed har nylig paa- 

Lbegyndt Bygningen of et Prcestehus 
ved Byen Shennington. P-aftorHjorts- 
bang, der hidtil hat betjent disse Me- 

nigheder, vil fremde-les betjene dem til 
den nye Prceft kan overtage Embedet. 

k Mistede alle sine Penge. 
Mrg. Clizabeth Plum, der er 70 Aar 
gammel og bor bos sin Son, C. W. 
Plum, St. Paul, Minn» bar mistet 
iithlIO i Guld, alle dse Penge, hun ejede. 

lHnn agtede at rejfe hjem til Danmart 
om tott Tid for at tilbringe Reiten af 
sine Dage, og hun hnvde sammenfparet 
Stillingerne for at naa dette sit Maul. 

thun nærede ftcert Mistillid til alle 
iBnnker og bar derfor altid Pengene 
i med sig i en Pengsepung. J Tirsdags, 

da bun lom hjem efter at have gjort 
nogle Jndløb, var Pengene borte. 

Hendes Mand døde for feig Man- 
neder siden i Miles City, og hun reali- 
ferede hans Efterladenslaber og reiste 
til St· Paul for at tilbtinge et Par 
Manneder hos sin Son. Hun havde 
Pengen«e, 25 820-Guldstytlser,- godt 
indpaktede i en gammel Pung. Tity- 

dag Morgen tog hun Pengene med til 
en Koldnialhandel for at fan et at 
litnldltykketne vetslei. Da hun kom 
ind i Butikten, fandt hun, at hun hav- 
rse not Penge i en stritket Punkt til at 
betale for det, hun havde lobt, og anb- 
nede del-for ikke den anden Pung. 

Mrs. Blum siger, at hun lan husie, 
at lnin standfede Paa Butilstrappen 
for at tnvtte sit Stobaiand Hun havde 
et stort Sjal over Hovedet og flere 
Pattet i Armene. Da hun tom ind is tSønnens Has, der er ligie ved Siden 
of Butiben, opdagede hun at Pungeni 
var dorte, lob nd igen, msen tunde itke 
finde den. 

Mes. Plum er rent fortvtvlet, da 
dette var alt, hun ejede. Hun kan ikte 

husle, oni hun lagde Pungen paa 
Trappen, da hun lnysttede Stint-ann- 
det. 

) D ø d s f a l d. Miss Eluora, Dat- 
»te: af ExiPostmester og Estounty- 
jtasserer Hansen af Albert Lea, døde 
jforleden af Tæring i en Alder af 25 

Plan Afdøde var født der i Byen og 

yhavde boet der hele sit Liv. 

Ulylkestilfælde. Peter 
Haufen, 60 Aar sammel, blev ihjel: 
lørt i Jernbanetomten i Albert Len. 
Man ved ilke ftort nndet om hom, 
end sat han havde arbejdet i en af Jem- 
banelejrene nordenfor Byen. Han blev 
om Tirsdagen set flere Gange i Løbei 
af Dagen i beruset Tilstand og tigs 
gende om Penge. Han blev begravet 
paa Countyets Betostning. 

i 
» Fodboldspiller drcebt. 
New York. — Lawrence Lotsen, en 

ung Fodboldfpiller, der lncellede Hal- 
sen i et FodboldspiL døde fokleden. 
Lotsen var tyve Aar gammel. 

It sure-e en Fort-leite t m Des-. 
VIII Leut-the likmun Uninims Billet-. Alte-Ach 
tekere nimm-teurer Augen« inne dem Mit-del staat 
seit. UNDER-wes Itavnetmt er von hver Mike-. 25c 

Luck, Wid. 

Modtaget hog Vlslov Bros. en sior 
Sending af Vøgm sammt-er havde 
gaaet tabt paa Reisen, da Jernbane- 
Funktionærere itle lendte den nye Sta- 
iion Lamson paa den nye Baue. Nu 
er de endelig naaet iil Befiemmelses- 
siedet est-er to Maaneders Forløb. De 
etc til Salg hog Askov Bros. i begge 
dereg Forretningcr. Dunste Folk, 
fom onster gode banfle Bøger, kam faa 
dem uben at fenbe for dem til Blair. 

Der er mutig-e PasfFlde Boger for 
Julegaver og Presenter til Julen. 

«,,Julcfijerncn.« 
er blevcn forsinket af Toldvæsenet i 
New York, men ventes fnart til Blair, 
saa fnatt den anlommer stal den blive 
ekspederet hurtigst mulig til alle, som 

ther bestilt den. 

Dust-h Luth. Publ. sont-. 
Blair, Nebr. 

De tufindc Tinkt. 
105 A a r g a m m e l. Carpenier, 

Ja» Dec. 15. — MrSJ Julia Lee, Ente 
efter Knud Lee, døde i Gaar 105 Aar 
gainmel. Hun var født i Norge. 

NødpaaTexag-»R1ngeg«. 
Austin, Texas-, Dec. 15. — Kulden 

er gennetntrcengende og Votser stadig. 
Meldinger fra Fivcrgmarterne lader 
frygte stort Tab for Eier-M da Disse- 
ne Paa Grund af Tørken itte er i nogen 
gsod Stand til at modstaa Kalten 

F r o s se n i hjie l. Harvard, Neb» 
Dec. 15. -—— En garnmel Mand, 60 
Aar, havde været til Auktion hos fin 
Søn, der boede i lort Afftand fra hans 
Hiern. Pan Hjemvejen ftod han af 
Voanen han havde lørt med, idet han 
bentcerkede, at han vilde hen at se, 
hvorledses Kreatur-time befandt sig. 
Man faa saa ikke mere til ham før i 
U»ltorgeg, da han blev fanden ihjelfros- 
sen. 

Mienen Sne i Montana. 
Billing5, Montana, Dec. 15. — 

Den østligse Del as Montana er dælket 
af et thlt Lag Sne; gennemsnitlig to 
til setz Fod Al Samfcerdfel paa 
Jernbane vil ftandse i de ncertnest fol- 
gend-e Dage. 

Termometret git ned til 20 Grad-er 
under Zero, oa den starpe Nordenvind 
vil uden Tvivl drioe dct lcengere nied 
endnu. Zion-get paa den aabne Prak- 
rie lide«-- Ineget af Kulden, og hvis Vei- 
ret ilke stiftet, vil Tabet for Ejserne 
blive stott. 

Ehicagos toldesteDecem- 
b e r. Chicago, Dec. 15· —- Dette 
var den koldeste Dag i Chicagos Hi- 
storie i de sidste 30 Aar. For tre Ti- 
mer om Morgenen stod Kvitsølvet paa 
21 Grad-er under Zero. 

Fra McKinleys Dødsleje. 
Lasgerne fom tilfaa McKinley fra han 
blcv fludt, indtil han døde, har ind- 
sendt en Regning til Konnte-Essen paa 
SI)("),0««. Dette er dobbelt sasa meget 
som den Sum, der betaltes til Prac- 
sident Garsields Lteger. s. 

Dampslibet »St. Louis« af »Am-: 
rican Line« Vil sejle fra New York den- 
18de December Kl. 10 Form» og PasH 
sagerere til Danmart antommer der 
den 27de December. »Philadelphia« 
sejler fra Southampton den 14de De- 
cember sil. 12, oa anlommer til Newi 
York den 21de December, og Passa- 
aserere til Besten ftulde passere gennem 
Chicago to Dage fenere. 

»Rhynland« dil sejle fra Philadel- 
Phia den 21de December Kl. 8.30 a. 

m., oa Pagfagerer til Danmark an- 

kommer der den 2den Januar. »We- 
sternland« afqit fra Liverpool den 11te 
December, antonimer til Philadelphia 
den 21de December, og Passagerere 
for Besten stnlde passere gennem Chi- 
cago to Dage fenere· 

Stilles! 
Jnvalidet, som ønsler at lcegge paa 

fig, faa Appetit, nyde forfristende 
Sie-on og føle, at hver Fiber og Mu- 
stel i deres Legeme styrkes og fornyes, 
at begynde med Dr. Peters »Kuriko«. 
Allerede den første Flsaste vil førse Dem 
hen paa Helbredelsens Vej, og De vil 
andres over, hvorfor De illse har brugt 
den spr. Mr. J. H. Haut-singen Le- 
banon, Neb» strivende orn »Kuriko« 
Eger blandt andet: «Jeg kunde hock- 
ken spise eller sove og led saa meget, at 
Døden vilde have vaeret en Lindring. 
Jeg tabte 25 Pund i Vægi. Spørgs- 
maalet var: ,,Hvad kan vi finde paa, 
fsom han vil spife?« Siden jeg be- 
ghndte at beuge »Kuriko« er Spørgs- 
maalet: ,,.Hvor lan vi faa nol for ham 
til at spise?« Jeg talker Gud for, at 
Deres »Kuriko« kom mig i Hande, 
for itke jeg alene, men andre lige faa 
del siger, at jeg vilde have været ded, 
om jeg itte havde erholdt denne Medi- 
cin." 

Dr. Peters »Kurito« indtager en 

Plads for sig selv paa Medicinens 
Omraade. Den er væsentlig fortset- 
lig fta andre Mediciner. Den tan er- 

holdes af spectelle Agenter eller Fabri- 
kanten, Dr. Peter Fahtney, 112—-114 
So. Hoyne Ave» Chiusi-« Jll. 

Sidste Nyt 
Lord Roscbcrry taler. 

Chestcrfield, England, Dec. 17. 
— Den tidligere Leder af de libe- 
rale, Lord Roscbcrry, huldt i Dag 
sin længe ventede Tale. Han fast- 
slog i denne, der mudtoges med 
stasrkt Vifald, at det liberale Parti 
var naact nd over sin Krise; det 
kuudc atter tænke paa en national 
Forcning; bl. a. med Jrlæuderne. 
J sin Lmtale af lirigen i Sydafrika 
kritiseredc han mcd adskilligt Vid 
dlicgcringcns Politik, ligesom han 
gjorde dcnne ansparlig for den mod 
England raadende curopceiske Mis- 
stemning; navnlig Chamberlains 
udfordrcnde Tale var Scle heri. 
Han udtalte ogsaa, at England 
suart maatte kcempe om Sitzt-reine- 
tict i Verdenshandelcn, fordi Han- 
delsaandcn var i Nedadgaaende. 

Minister- Afskcd. 

Washington,Dec.17. ——Charles 
E. Smith af Philadelphia har ind- 
givet sin Afskedsbegcering fom Ge- 
neralpostmester. Hans private For- 
retuingngorhold skal — efter Sigm- 
dc —- være Aarfagen til dennc 
Beflutniug. Tct har dog lcenge 
værctcn aabenbar chunclighcd, 
at han ika ducdc til at sidde i Ka- 
binettet. Hans Begrering er mod- 
tagct af Præsidcnten, og chry C. 
Payne fra Wisconsin skal være 

Smithsz Eftcrfølgcr. 

Filippincrlovcn. 

Washington, Dec. 17. — Den fo- 
reløbige Toldlov for Filippinerne, 
indgjvct af Payne, vaktc det ftcer- 
feste Rote i Tag i Hafer For- 
handlingcn blcv livlig, til Tider 
l)æfti«q, da Demokratcrnc reiste 
Strigct Um Jmpcrialiszmc og Ko- 
louialthnc. Payne flog fra sig saa 
godthan kunde; cn Tcl chubli- 
kam-re skal være bestcmtc Mudstan- 
dcrc af Lunen. Der stcmmcs om 

den i Morgen. 

Kritziugcr fangen. — Jud-I- 
ndfigtcr. 

London, Dec. 17. —- En Mcddc- 
lclse fra Lord Kitchcner i Tag er- 

kla!rer, at den saa ofte bcrmnmclig 
omtaltc Vorrkunnnaudant dir-Win- 
gcr haardt saarct er faldcu i None- 
ral Frcndfcs Hcrndcr. sirivinger 
har staact for Bockncs Jndsaldi 
Rapkolonicm 

Der dukker stedfe ntere bestemte 
Rygterfrcm om, at der nærmer 

fig en zirise i dct sydafrikanske 
SpurgsmaaL Bande Krügcr og 
dc andre Boerlcdcrc sknl nu vcere 

tilbøjclige til at upgivc siravct om 

Uafhængighcd. 

Knox nimman 

Washington, Dec. 17. — J Gaar 
stadfcrstede Senatet Hon. Philander 
C. smon lldnævnelse til Gen-entwo- 
tumtor for de Forenede Stater. 

Dsemotraterue forspgte først Jud- 
vendingier med den Bsegrundelfe, at 
Finox havde vcrret Sagfører for Smal- 
Ringem og saaledes næppe kunde blive 
en ret Sagfører mod Jndustri-Rin- 
gene, som Prcesidenten i Følge sit Bud- 
skab ønfler hæmmedse psaa lovlig Vis. 
Knox’s Udncevnelse ftadfæftedses Illi- 
gevel med 48 Stemmer imod 7. 

DIE. NUEF PAIN Plus. 
Et hurtigt, sikkert og paalideligt Mit-del 

for syg ellek new-s Hovedpine, Rygfmertey 
Man-May Neuralguy New-flieh Jrritabii 
met, Ssvnløshed, Gigt, chtica. Invehpls 
her hvetken Dpiam eller Mvrsin og einkla- 
dec jagen stemme Eftcrvirkntnger. 23 Dosts 
säc. Pan Apoteter eller sendet af, DI. 

s Mit-IS Kyoto-u- Oo., Blum-h lud-am 


