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De Witt Talmage cr vol-. 

Washington, April 12. — Dr. 
Talmage drog sit sidfte Sut henved 
Kl. 9 i Motges. De sidste 48 Timer 
chavde han veret aldeles bevidstlps, 
og Dsdien tom saa lempelig, at de om- 

tringstaaende itle tunde tro det, da 

Lagerne ertlærede, at Livet var ad- 

siullet 
Hans Familie hat-de holdt trofaft 

Vagt om Sengen, haabende, at han 
endnu engang stulde komme til Be- 
-vidst«l)ed og genlende og tale til dem, 
men Legerne anvendte forgæves alle 
Midler til at faa de flygtende Lin- 
aander tilbage for et Dieblih Han 
sdsde uden en enefte Gang i de 48 Ti- 
mer at komme til sig selv. 

Dr. Talmage blev fyg paa en Tut 
til Mexico. Sygdommen foraaksa- 
gede ingen stor Ængstelfe i Begyn- 
delsen, men hans hsje Alder gjorde, 
at den greb om sig paa en uforudset 
Maade. Han vendte i Folge Lee- 
gernes Rand strals tilbage til sit 
Hjemz men han blev ftadig svagere, 
og Lagerne tunde meget snart under- 
rette Familien om, at det var Dødem 

JiEngland har den betendte Prie- 
ditants Død valt dle Sorg i religi- 
pse Krebse, hvor han havde mange per- 
sonlige Venner fra en tidligere Mis- 
sionstejse gennem dette Land. En af 
Talmages vatme Beundrere er den 
russisle Krisen saavel fom dennes Mo- 
der, Entetejferinden. 

Thomas De Witt Talmage blev 
fvdt i New Jersey i 1832 Han gen- 
nemgit Universitetet og senere New 
Brunstvich teologiste Seminariüm. 

Han bl ev taldet til Ptcest for Dutch 
Reform-d Kirter henlholdsvis i Belle- 
ville, Syracufe og Philadelphia, og i 
1869 overtog han Gerningen ved Cen- 

» 

tral Pregbyterian siirlen i Broot-i 
lyn, hvor han senere byggede Brock- 
lyn TabernateL Denne Kirte brændtej 
i 1872, blev genopbygget i ’73—— ’,74 ! brændte i ]889, genopbyggedes paa en» 
ny Plads for at brænde igen i 1894. ; 

Dr Talmage var Præst ved dennej 
Kirte indtil for fein Aar siden da 
han fit oa modtog Kalb fra en af Ho- 
vedstadens Ritter, hvor han siden hat 
virlet. ! 
s Denne over ncesten hele VerdenI 
navnlundige Mond hat vundet sit Ry,; 
dels som den sprfte blandt de For.; 
Staters mange veltalende Præster,i 
dels som Foredragsholder, og endeligj 
og ilte mindst« ved fin Forfattervirt- 
somhetx As de as ham udgivue BH 
ger, som alle er af moralit-religiøs; 
Jndhold er de fleste overfatle i flere" 
evropæiste Sprog. 

En opkökcndc Fotbrndelsr. 
q— 

Des Motnes, April 14. — To So- 
siende, en Pige paa 16 Aar ved Navn 
Lena Petetsen og hendes 13aarige 
Brodet Thomas blev Sondag Aften 
paa detes Vej hjem fra Ritte ovekfal- 

den og drcebt og detes mishandlede 
Legemet candtes i en Grsft, hvor e 

havde ligget uopdaget i flere Timer. 
Forbtyderne antages at have vceret 

en Mand og en Dreng7 men de er end- 
nu ttte identisiceret, endstønt en hel 
Del er sengslet paa Mistankr. 

Ved Underssgelfe af Ligene fandtes 
det, at Pigen var bleven voldtagen, og 
man antager, at denne Omstcendighed 
var Aatsag til Drabene. Begge Bor- 
nenes Legemer bar Spor af gtusom 
Mtshandling, og de hat sjensynlig 
fotfvaret sig til det ydetfte. 

Forbrydelsen vakte den stsrste Op- 
hidselse i Byen, og en Stare paa heu- 
ved 1000 Mænd samlede sig udenfok 
Fængslet og truede med at lynche de 
Person«-, som htdtil var bleven fang- 
siet paa Mistante. 

Blandt de feengslede var en Del 
Negete, og Meengdens tkuende Stil- 
ling foraatsagede 300 bevæbnede Ne- 
getsMineatbejdere til at tage For- 
holdsregler til de fangsiedes Besitzt- 
telse. De henvendte sig til Botgmester 
Brenton og bad om at maatte ftaa 
Vogt ved Fangilet 

Fotældrene til de mytdede blev ttle 

C 

underrettede føt sent paa Aftenen. 
Fadcren svoever mellem Liv og Død 
som Folge af den Ryftelfe Mel-dekl- 

j sen gav ham. Han et en velhavende 
Mejerimand og hat mange Benner i 

Byen De bot paa, hvad er kendt un- 

der Navnet »Poe: Fatm Road«, 
«Fjerdingvej fra andre Hufe. Seite-. 
« 

ren vilde til Kikle den Søndag Aften, 
Imen Moderen afslog at lade hende 
« 

gaa alene, hvorfok den 13aatige Bro- 
der ledsaaede hende. De lom itle 

« 

hjem og deres lange Udebliven gjorde 
IFotældrene lidt ængftelige, men de 
! flog sig til Ro med, at Bornene mulig- 

l vis var gaaet ind til nogle af Nahm- 
ne, og sagte ilte efter dem. 

Forbrydelsen blev opdaget af Rolph 
Pett, som tørte fokbi og harte en um- 
delig Klage. Maanen stinnede tlart, 
og han ftandsede for ai anders-ge 
hvorfta Lyden kom. Han fandt 
Drengen og styndte sig affted til mer- 

meste Nabo, og vendte med ham til- 
« bage lil StedeL De fandt faa begge 

Bøknene. Det faa ud til at de var 

bleven banket ihjel med en Sten. Pi- 
aens Klasder var helt sonderrevnez 
Drengen, fom endnu itle var død, 

mumlede t et vaet, men Ordene var for 
« 

utydeliae til at lunne blive forstaaet. 
Han døde faa Minutter efter at han 
var fanden. 

Walten frikcndt. 

Manile April 15. —- Major L. W. 
T. Waller, sont blev fiillet for en 

Kriqgret. anllaget for at have myklet 
indfødte Fanger, blev frilendt af Ret- 
ten. 11 Siemmer lød part Frilen- 
helfe, 2 paa Doinfældelfe. 

Waller paaftod, ai han kun havde 
handlet efiet General Srniths Stdn-, 
og denne Paaftand hat 2 Ossicerer be- 
lrcefiet. Srnith havde beordret, at alle 
fotrcederisle indspdle flulbe flaansels- 
løft sit)des. 

Smith bewegten at lhan hat givei 
denne Orvre og jremlægger en af 22. 
Febr» i Folge hvillen han lræver 
Mildheb overfor fandanne indfødie. 

..-. AN. »W» 

England i Amerika. 

Ner Orleatis, La» April 14. —- 

Den ossicielle Underfsgelse as de For. 
Staterg thaade, et nu afslutiel. 
Og siece Ossiceker menet, ai Lejrens 
Bestaaen er i Strid med Neutraliiets- 
Lovene. Oberst Cowder, der hat le- 
bet Undersøgelsen, indfender sin Rap- 
port til Washington om nogle faa 
Dage, og faa bliver del Regeringens" 
Sag at tage Asscete ovetfor Englæn- 
deme. 

Eiter ,,Ringcnc«. 
Washington, April 14. —- Præsi- 

deuten har, efter at der hemmeligt hat 
været anstillet Underspgelser ved de 
siore Slagteriees Forreiningsforhold,’ 
givet Otdre til, at de flal reislig for- 
splges fom gotende Brud paa Shetsz 

-mans Anti-Trustlov. z 
Foreløbig er Kein-Ringen i Kansas 

City bleven anklaget for Distrillsrei- 
ten; saa lommer Turen til Kompag- 
nierne i Chicago og Omaha. 

Prwsidenten mener, at Faitigfolk 
belalet Kot-ei for dyri. 

———- ---·O-—s-— —-—-— 

Den tin-re SIndqg. 
New York, April 14. —k Dei gaar 

hell fircengt til i Byen nu; den nye 
Borgmefter er befiemt paa at gewein- 
føre Saloonernes Lulning hele Son- 
dagektz its-se at Movstcmd km de ta- 
vete Byelementer. 

Ogsaa sidste Ssnbag lendtes iydelig 
"nol som ,,tsr«, men der blev denne 
Dag lun forelagel 41 Artesiaiioner 
imod over 100 sidste. 

J Hoiellerne get desværre glimrenbe 
:Forretning med Driklevaret ogsaa, 
knien en Lov stal not stoppe nogei af 
i denne Ttafil. 

- ! 
i 
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D ø ds f a l d. Et af de Dødsfald, 
som altid faar et Menneske til at gyfe 
og ængftelig spjerge sig felv, om man 
mod Bei-kommende altid hat hustet 
sin Kerlighebspligt, fandt Sted i Ell 
Horn forrige Lørdag Aften, idet Mks. 
Niels Nielfen tog sit eget Liv. Man- 

.den havde vceret nede i Byen, og da 
han vendte tilbage, fandt shan de 
mindre Born lagt til Sengs, men 

.Moderen var fraværende, og de størte 
Børn vidfte intet om, hvot Mamma 

»var. Opfyldt af bange Anelser teendte 
Manden en Lygte, git ned i Stalden 
og fandt den ulyllelige, den Gang al- 
lerede ded. Dr. Søe blev tiltaldt, 
men kunde tun stadfæste, at Døden 
var indtraadt som Folge af chelning. 

«Mrs· Nielsen var en stille, tilbage- 
holdede Kvinbe, maasle noget hengivet 
til melantolste Grubletier At hun 

jmaa have gennemgaaet oprivende 
Sjælekampe, før hun lunde komme 

fsaa vidt, at Døden syntes den eneste 
Udvej,s aa selv Tanlen om hendes 
mange smaa Born ilke formaaede at 
holde hende tilbage, er saa indlysende, 
at ens Hierte tryinper sig ved Tanten 
bekom. 

Familien har i flere Aar boet i Ell 
Horn, hvor Nielsen arbejdede fom 
Suchtet-, og ejede der deres eget lille 
Hiern. Ti Bern, af hville De yngste 
er ganste fmaa, føraer med Faderen 
over deres Moders bratte og sørgelige 
Idol-. 

Ei førgeligt Ulyllestik 
fee l V e fandt Steh forleden i Mer- 
heden af Brayton Fakmer Jenfen 
var uve at pl-je, og hang lille sireaa- 
tige Søn var med yam for at se Papa 
pløje. Hen paa Eftermiddagen blev 
Barnet træt og lagde sig til at fove i 
en Fute. Faderen havde itte set, at 
Barnet havde lagt sig og en af Heftene 
satte en Fob Paa den lilles Ryg. LE- 
gehjælp blev strals tillaldt, men de-« 
er itte meaet Haab om at tedde Bar- 
netg Liv. 

Nve Finlgruben W. C. Ve- 
terfen og H. E. Nielfen, hat opdagei 
sinllag i Ncerljeden af Jactson, Nebr., 
cg de hat i Sinde i en ncer Fremtid 
at paabegnnde Miner der. En ny 
By, fom skal heddse Peiersen, er af- 
stutken, on to Huller er gravet som 
Forberedelse iil det egenilige Minc- 
arbejde. 

De første Knlaarer fandies i en 

Dybde af henholdsvis 98 og 64 Fod. 
De var tre Fod og 8 TM. i Tykkelse. 
Tre andre Aarer af samme Jndhold 
blev fanden, men i nogle af dem var 
Kullense ubkugelige 

Kullene i den 4. Anre, paafiaar 
Mr. Nielsen, er detimod af ekstra 
Kvalitet, bedre end hvad hidtil erj 
funden i Jowa Det er haard og stin- 
nende og ligner megei den saakaldie 
Hanna Block. 

En Borgmester Øduin.» 
Peru, Jnd., Apr. 12. —- »Chicagol Rec. Her.« bringet Navn og Billede 
af den i .Per,·u nominerede Borgmefter. 
Baade Navnet og dets Eiers Udseende 
er saa udprceget danst, at vi uden an- 

den Autoritet vovet at talde vedkon1- 
mende Landsmann 

Angaaende Mr. Ødum strives: 
William A. Øduny sotn vandi den 

demokratier Nsomination for Borg- 
mesier, er en fremragende Personlig- 
hed hvorsomhelsi, idei han maaler fyv 
Fod i Højdem 

Han er Hoved- »lineman« for den 
Istte Afdeling af Wabash Jernbanen 
og hat opholdt sig i Pera i 15 Aar- 

Han hat været Medlem af Byraadet 
i site Aar, og det er hans Rekotd fra 
denne Tjeneste, som hat forstasset haml 
Nominationen 

Han shar i Birkeligheden været den 
ledende i Byens Styrelse, lige siden 
han blev valgt som Oldermcmd og hat 
ingen enden Balgagiiaiion end sin 
Retord i Byenö Tjeneste. 

Dtæbt under en Snelavi- 
ne. Under de ftygtelige Snestred, 
der i de sidste Maaneder hat fundet 
Sted i Colvrado, hat ogsaa en ung 

Horsensianer maatte lade Livet. Sko- 
niager Kraul, som hat tre Sønneri 
Colorado, har i Folge ,,Hors. Flkb.« 
i disse Dage modtaget det Budstab, at 
den yngste as disse, Gustav, blev dræbt 
den 28. Februar as en Snelavine, der 
vceltede flere Hase og kostede ialt 80 
Mennester Livet. Gustav Kraul, var 

ligesom sine Brødre, sysselsat ved 

Mineavbejdr. 

N e w Y o r l s to standinavisle Ad- 
votater, Dansteren Hr. Carl Fischer- 
Hansen og Nordmanden Hr. August 
Reymert, var i Washington forleden, 
for at sortælle den af Huset nedsatte 
-Komite, der nu er i Fcerd mied at un- 

dersøge Kapt. Sherlocl Holmeg 
"Christmas’ »Bestillelse - Historier«, 
shvad de vidste om Assceren. Hvad de 
havde at medbele tjente imidlertid itle 
til at stille Kaptajnen i noget sordel- 
agtigt Lys. Fischer-Hausen sortalte 
bl. a., at han, for at Kaptajnen kunde 
komme hieni, hat-de msaattei laane 
ham 8800. »Hm De Kvitteringen?« 
blev der spurgt. »Den hat jeg,« spa- 
rede F.-H., »og,« tilføjede han lidt 
slukøret, »dem har Pengene.« Ren- 
mert chavbe itle haft nogen Form- 
ningsforbindelse med Kapt. Christ- 
mas, og som et Bevis paa, at han al- 
drig havde taget Manden alvorligt, 
nævnte han, at da Kaptajnen tom for 
at raadføre sig med ham angaaende 
Salget as de vestindiste Øer, havde 
han anbesalet hsam, at gøre sit bedste 
sor at faa udvirket at Grønland og 
Island git med i Kobet som Tilgift. 

»Du vilde oæte Synd,« 
flriver N. Y ,,Joutnal«, ,,oIn Prass- 
dent Roofevelt udnævnte Mr. Jacob 
A. Riis til de dansk-vestindifte Øers 
Gnvetnør. Mr. Riis,« fortfættet Bla- 
det, ,,fortjener en anden Plads, et 

flsmbede bvot -l)an tan udtette betyde- 
» lig Inere for Landet, end han vil vcete 
"i Stand til som Guvernør i Bestin- 
dien. Lad os faa Mr. Jakob A. 
Riis til Botamester afGt. N. Y.; 
ban tender tilbunds netop det, der 

meft ttænaet til at teiteg paa her i 
Byen.« 

Elf tyfkkcftigflt Find 
Vi læfer i Aviserne ofte om hont- 

ledses Hr den og den tilfældig hat fun- 
det en Fotmne i Alasias Guldgruber. 
J Daa komtnet der imidlettid Unver- 
tetning em, at en Mand i Byen Biss- 
falo, N. Y» ved et lykkeligt Tilfcelde 
gjorde et lanat mete vcerdifuldt Fund 
Da det uden at tejse fta Hjemmet —- 

en «Sundl;edens Grube.« Or. Paul 
Piettasek, der bot i 177 Pleyter St, 
nævnte By, bereitet om sin Opdsagelfe 
i et Btev til Fabrikanten af Dr. Pe- 
tets ,,Kutiko«. Han stritten ,,Jeg 
kan ikle andet end talke Dem fot De- 
tes udnicetkede ,,Kurito«, det hat hel- 
btedet min Hufttu for en alvorlig 
Netvesygdom, fom hun havde lidt f 
i tte Aar. Hun vat saa syg, at hun 
maatte bcetes til og fta Sengen soin 
et Bam· Læger blev tillaldt og mad- 
sputgt, den ene efter den anden, men 
de syntes ikke at tunne hjcelpe hende. 
Alle vote Vennet og Belendte vidste 
om hendes Tilftand, og ikte en af 
dem ttoede, hun vilde komm-e sig. En 
Dag btagte Postbudet os blandt n- 

det et Blad, laldet ,,V«ejlederen« Jeg 
begyndte at læse om Dr. Peter’s 
,,Kutilo« og andre Ptcepatater. Jeg 
ved ikle, hvem det sendte mig Bladet, 
men efter at jeg havde læst det, sit jeg 
paa et ellet andet Bis Tiltto til Me- 
dicinen og bestemte mig til at sende 
efter en Provekasfe Da hun havde 
taget hele Jndholdet og vi fandt, at 
hun vat faa meget bedte, sendte vi ef- 
ter mete, og nu glædet det mig at kun- 
ne sige, at Dr. Petet’s ,,Kutiko« hat 
gjott hende aldelses frisi. Den et i 
Sandhed en »Sundhedens Grube«.’ 
Den hat spat-et os mange Penge, fom 
vi tidligere maatte lcegge ud til Pol-l 
tot og Medicin.« 

Saa meget, hvad Ht. Piettasek an- 

gaar; en god Ting et det, at alle og 
enhvet kan sinde denne «Gtube« uden 
Vanstelighed Fuldftcendige Oplys- 
ninget om dette LagetniddeL hvis hel- 
sebtingende Egenftaber hat fotbauset 
endogs de dygtigste Læger, lan erhol- 
des veddenvendelse til Dr. Peter 
Fahtney, 112—114 So. Hoyne Ave» 
Cshicago, Jll. 

Udlandet. 

Fredssudsigtecne. 
Hang, April 15. —- Det meddeles 

her angaaende Fredsu tgterne, at 

Boerførerne nu et anto men til Prak- 
toria for at forthandle direkte med 
Lord Kitchener. Alle Solemærker ty- 
der paa snarligs Ftedsslutning, men 

der er ingen Sitterhed. 
Angaaende Fredsbetingelserne me- 

ner man, at England vil gaa ind paa 
folgende-: ! 

Boerrepubliterne faar en lignende 
Stilling som Natal-.Kolonien underl 
engelft Overhøjhed 

Landet deles i Distrikter, som stal 
styres af btittiste Embedsmcend og en 

Boerforfamlingz i Prætoria flal den 
brittisle Kommissionær og en Beer- 
prcksident bo. Britten faar Veto-Ret. 
Johannes-barg gengives til briitist 
Cicildomme. En Krigsstadeserstat- 
ning paa mindft 850,000,000 uddeles 

gennem blandede Komiteer; faafnart 
de førfte Boerfanger er sendt tilbage 
til Sydafrika afvcebnes alle Krigs- 

lstyrker. Udgifterne ved Garnisons- 
ringen i Landet bæres af den brittiste 
Kasse. 

De nuværende Boerførere ftal behal- 
de deres Stillinger, saa vidt muligt; 
der miaa ilte paalægges nogen Krigs- 
stat. 

De højere brittifke Embedstnændi 
ftal tunne Boersproget, og hollandsk 
og engelsk fkal have Ligeberettigelse i 
Stole-me ved Domftolene og i offici- 
elle Dotumentet. 

E I It 

ner Zeitung gengiver et Londonerte- 
leqram i Dag, i Fplge hvilket der er! 
oplommen Vansieligheder i Fredslut-« 
ningsiagen Reaeringen vil ikke give 
Rap-Oprørerne fuld Amnesti, cller 
rettere Garanti for Amnestiens Oder- 
holdelfe. 

»Den engelske Regerina har ikte 
find Tillio lik, at De nuoækenve un-! 

Køln, Tyfkland, April. 15. —- KA- 

derhandlinaer vil lede til Fied. 
II si- si- 

London, April 15. —- Ministeriet 
holdt Møde i Tag angaaende Freds- 
betingelserne. 

is- o- si· 

London, April 14. —- Regeringens 
Repræfentant Artyur Bsalfour med- 
delte i Underhufet i Dag, at der er 

indløben en vigtig Meddelelfe fra 
Boerdelegatekne i Sydafrika, og at 
Regeringen strais havde svaret. Man 
denter nu paa videre Underretning. 

Et Telegram udtaler, at Boerdel.- 
gaterne i Syd Afrila har erklaeret, at 
de maatte i ielegrafist Forbindelse med 
Krüger i Europa, inden de kunde flat- 
te nogsen Fred. 

Forsvtigt meddeler Kitchener om n 

Rælle Smaakampe, væsenlig fra Vesi- 
transvaal Boernes Tab opgires i 
alt til 200 døde og saarede, Englan- 
dernes til 100. Englcenderne har 
ogsaa taget 3 Kanonen 

Fremdeles er Englcenderne blevne 
slaaede i een Trcefningx der faldt Z, 
saaredes 14 og »Besten toges til 
Fange.« 

Bed Budget-Fremlæggelsen i Dag 
»ansloges de ordinære Udgifter for 
!1902—1903 til 8645,795,000, og 
Krigsudgifteknse til 8227,250,000. 

Det samlede Understud vil andro- 
ge ca. 8225,000,000. 

— ——-—-..--—-—· » 

Revolutiou i Belgien. 

Bryssel, April «15. —- J Sondags 
forholdt Folkemasfen sig nogenlunde 
rolig, men i Mandags Aftes begyndie 
Urolighederne igen. 

Politiet og Hoben havde mangel 
Sammenstød. ,En Mand blev bode- 
lig faaret af et Bajonetstil, og 20 an- 
dre sit uforlige Saat. 

«Enlelte Siedet i Provinserne hat 
man begyndt Utoligheder overfor ka- 
tsholste Kitler og Klostte. Hele den 
3·5,000 Mand steckte belgiske Heer et 
under Vaaben, og Landet vil muligvis 
blive ertlceret under Krigölov. 

J Gramont ·blev under lignende 
Opftyr 2 Mund drcebte og mange 
saarede. 

Streiten breder sig til alle Mine- 
byer. 

Socialiftføreren Van der Bilde, der 
er Medlem af Deputeretlamret holdt i 
Akten en ftcerkt ophidsende Tale til 
Arbejderne. Han erkloerede bl. a., at 
hvis Arbejdernes. Krav ille blev op- 
fyldte senet paa Onsdag, vilde Bel- 

»gien faa et Oprør uden Sidestykke i 
Historien 

Politiet hat lulket de flefte offenlige 
Stoler, da Bygningerne stal benyttes 
som Barakker for Soldaterne. 

Man venter med Spænding paa 
Parlamentets Afgørelse paa Onsdag. 

—.———---- ——-— —» 

Ministcr- Attcntat. 

Attcr en russifk Minister findt 

ESt. Petersborg, April 15. — Mens- 
det endnu er i frisk Minde, at en Stu- 
dent flød og drcebte den russiste Kul- 
tusminister, er her atter fotefalden 
en saadan Begivenhed. 

J Eftevmiddags, Kl. 1 blev Jn- 
denrigsminister M. Sipiaguine dræbt 
vsed 4 Revolverskud af en forhenvceren- 
de Student Balsahaustt. 

Mordet foregil i selvse Ministerial- 
bygningens Korrido. Balsahaustt 
kom kørende i en Landauer, sprang op 
paa Trappen og ind i Korridoren just· 
fom Sipiaguine kom. Morderen tak- 
te ham tilsyneladende et Dolument, 
som han erllærede var fra Storhertug 
Sergius, og just som Sipiaguine gkeb 
efter Dokumsentet, affyrede Balsahaustt 
5 Stud; de 4 saarede Ministeren do- 
delig; det femte ramte dennes Tjener 

Ministeren dødie en Time efter. 
Mord-neu lod sig rolig paagribe og 

arrestere. Han erklcerer, sat han ar 

Student i Kieff, men blev dømt til 
militcert Strassearbejde efter Oplø- 
bene i 1901. 

—- --.. «--. .«»-.. 

chjr. 
Berlin, April 14. —-— Ei fryqteligt 

Tordendejk ledsaget af Slvbriid gik 
i Tag hen over Byen og Lmegnen. 
Berlinss Brandvæsen aliene bleo nd- 
knldt til :-3«(") Jldebrande paa Gruer 
af Lnnnedfliig. Regnen bar hinsink- 
let mange Jernbanespor, og Ekolerxte 
bar mlmtiet lukkecs, da Gaderne gar 

ltfremkommelige. 
--0-s- 

17 drukncdc. 

Belgrad, April 15. —- En Færqe, 
som krydfer Donaufloden i Nærheden 
af Orion ved den serbifte Grænse, 
sank i Dag. 17 Personer druknede. 

—-——«-— — «0E- 

l 
l 

Jødcforfølgclsc? 
St. Petersburg, April 14. — En 

Jødefamilie paa 7 Medlemmer blev 
»drcebie her i Guar. Morderne bavde 
I benyttet Økser. 

Kur for Tætiug — Warnefrz White 
Wisse of Tzk syrup« dct bedste Hostemids 
del paa Jorden, helbreder en Forkølelse Uaa 
en Dag, hvis dct brugeø i Tide. 25c og 50. 

Aarlig Opgøt. 
Til lstc Mai skal Danisb 

Luth. Publ. House håvc sit nar- 

ligc Opgör. Alle, fom staat til 
Rcftance for Bladc cllcr Böser, 
bcdcs indfcude Beliibct fuarest 
mnligt og fcncst inden lftc Maj. 

DANISH Lum. putzt. noustz 
Izu-Kulisse 

chledningi for 
Udvandrerc til Amerika 

Udgivet saf den for. danske ev.-luih 
Kitke i Amerika· 

Foreligger tryki i Danifh Luth.- 
Publ. House og kan faaet frit. Ved 
at ssende 2c Pol-to for samme vil Skrif- 
tet blive frit tilsendt enhver. Dei san 
sendes til Danmark til Venner og 
Slægtninge, som ihat i Sinde at rejfe 
til Amerika. 


