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Fra Kongresscn 
Senat-n Nelfons Antitkust For-flog 

VI III Volkes-sing paa at limnc hol- 
de·vore Lassere underrettzde om alt, 
hvad Konnte-Hirn bestiller; men Be- 
kandliksgcn af De vigtigfte Sager og 
Foksiag agi: DE at folge med. 

Szncwr Knute Nelfom Norm-man- 
den fra Minn» bar infort et Ast- 
dringgforftag til Shcrman:?lntittust- 
loben. Tet gaar ud paa, at enhver 
KVUMYL »Mekgek« (Sammenslut- 
Ring) ellcr urimelig Kapitalsamliig af 
en Korporation i Form af Trust eller 
erweitet-ts, fom hemmer eller stader 
handel knellcm forslellige Ztater eller 
med ltrslenk:t, ertlæres ulovlige, og 
enhoer Person, som maatte oprsette 
saadan Lontratt, stal rommes ftyldig 
iOvertrcroelse cg paalcegges en Multt, 
sont il!e overstiger 81,000, eller med 

Iangscl knotil eet Aar, cller begge 
Dele. 

Enhrkr lKorporation, fom befatter 
stg nnd Handel mellem de forfkellige 
Statcr eller med fremmede Nation-er 
flal viere forpligtet til at lade sine 
Jnkorncrationsnrtitler indfore hos 
Landets mellemftatslige Hunde-www- 
niission :ill73em:d en Qversigt orcr 

Aktietnes Ilntal og virlelige Værdi 
spat valu- og til hvetn de i forfte 
Jakd er uostevte, om saadanne Attier 
one udsterte, givm eller folgt-: for 
Kontant eller for agiden Ejendon1, og 
dersom for Kontant, hoor meget da pr. 
Aktie. 

Forflaaet beftemtner ogfaa,at enhoer 
Korporatson flal til 1. Juli hoert Aar 
ellet for bosHandszlslommissionen ind- 

fjke (sile) en Oversigt, som viser Bast- 
dieei af ten uvforte Forretning, en 

gros Fortj:.1efte, Statte og faste Ub- 
gifttr ca tilliae Karaktersrt og Vatdien 
of ten tkfendoim Korporationen ejer 
eller lontrolerer ved Lejetontralt eller 

paa anden Maade. 

Forstacet er henvift til en Komite, 
og hele Substansen i det lan opsum- 
mer-est at stire Trusts og ftore Kor- 

porationer PublicitsIL 
Han introducereoe ogsaa et Fotslag 

otn at forandn Konstitutionen derhen, 
nt der gives Kongressen Magt til at 

Ionkrolere Trufts. Det lyder saaledest 
»Kongre5fen flal have Magt til at 

besinne, renulem forbyde eller vol-se 
Tkufts, Mo:iopoler eller Kombinatio- 
net, enten de etsisterer i Form af Kor- 

porationer eller paa unt-en Maade. 

Kongressen stal ogsaa have Magt til, 
at licensere. regulere og tontrolere alle 

Korporationen fom befatte sig need 

ftennneve Nationet.« 
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Fsaar vi Kris? 

Masbingiom 17. Dec. Den demzu- 

elanste Situation er nu, hvad de for- 
enebe Siaier angaar, saa iilspidsei 
fom vel muligt- Eiter Kabinetsmødei 
i Gans ielegtaferede Selreiaer Hai) til 

Gesaxidt Tower i. Berlin om ai for- 

lange en Fortlating af, hvad Tysiland 
mener med ,,en ftedelig Bloiade«. 

Ametitanfle Slibe vil paa Ler- 

dag viere i La Guayta. og de vil ircere 

Abgang iil Havnen. Dersom den alli- 

crede Blolaves Flaade iilfiaak heite. 
vil Bloladen vceke betydni.ngsløs, i dei 

andre Nationer felvfølgelig vil got-: 

samme Fort-ring. 
J Tilfælde af, ai Abgang :icegtes, er 

bei Meningien, at Admiral Dewey vil 

blive sendt for at cstoktere dem ign- 
nein. 

Hvad Folgen lan blive, hvis der 

ncgies Deinen Abgang, er endnu tun 

Gisninaer, men saa megei er visi, al 

der i Ofeblittet er mere end iilstraeiie- 
Iig Anledning iil, ai de forenede Sta- 

iet lan blire indvillet i. Sagen· 
—- «-«---— --———-· 

Muciudelige lllnllesiiliclde i Himmel 
Wmmer ikke, naar man hat en Flalke al 

VI. ThmnaTX Elcetric Dil i Medicinkasfen 

Lager Brandlaar. ikaarne Saat, Slng 

Jorfiuvningcn Lieblillclig Lindriug. 

»Jet; er Methodist og 
dansek ikke!« 

Lincoln, Nebr» 17. Dec. Guvcrnør 
Michey afgav i Gaar en Erllceritta, 
der sandsynligvis her paa Egnen vils 
blive liae saa navntundig som Daoe 
Hillg hemmt-: Udsaam »Jeg er Demo- 
lrat«. Ertlcerinaen lød saaledes: »Jetzt 
er absolut Methodist. « 

Skønt denne Ubtalelse itke just spil- 
let nogcn verdenghistoristRolle, hak den 

bog sotanlediget, at Fokretningsniceti- 
dene i Lincoln i Dag set noget slove 
og triste ud, og at det gode Selstabs 
Dronningek græder, tlager og bider i 
bete-H egne smaa, slivide Tænder. 

Sagen er nemlig ben, at det stote 
aarligc Jnaugurationöbal er gaaet i 

Vastetn 
En Komite skulde just i Gaar ind- 

bnde Gut-ernsten til denne Handels- 
tlubbens glimrente Fest til hans Æke, 
og alle Forberedelser var gjort; inen 

han flog det ljete neb, saa Jorden 
stcelved-:: 

,,Jeg et Methodist, mine Herter,« 
sagbe han med en U;idstyldende Gestus, 

«»og Methodister niodscetter sig Duns. 
FJeg er Trustice ved det wesleyanste 
Universitet, oa det vilde just vcere alt, 
hvad mit gode Navn er verd, at give 

lmit Samtytte til en saadan Hand- 
!ling, endsige at deltagse deri.« 

Komiteen bragte saa den Besteh, og 
Klubmedleinnierne slog i. en Fart en 

Strea over alle Arrangsxinsznternez 
jmen Lincolns Borgete sek foran sig en 

lldsigt saa trist som i Øktenen Sa- 
hat-a, naak den store Oase er for-sonn- 
den. 

JNatdragt. Omaha,19 Tec. 
,«-J.ItrH. John Mc. Stal, 3444z South 
Ils? Str» blev i Gaat Moraeg as Na- 

sboer sundet i bevidstløs Tilstand »den- 

lfor sit Hjem. Este-r hvad hun sentre 
meddelte, er hun i. Ongdaas Nat dre- 
ren sra Hjemmet as sin Mand. Da 
bun var nødt til at sorlade Huset i 

stok Hast, sit bun tun Tid til at faa 
De allernødvendigste Filæder paa, og 
hun vhat ligget flet- Tiiner i Sneen. 
Manbu er arresteret. 

U .1 d e r s l te b. Peoria, Jll· 18. 
Dec. Niels C. Matson, Postniester i 

Middletowm Des Moines Co» Ja» 
som hat sortnøblet 8200 as Post-Jerse- 
nets Midler, og som hat verret fav- 
net siden Maj, er i Morgxs atresteret 
i Peiin 

Han tilstod sin Sille og blev sørt 
til Countysængslet. 

Paa Bagsiden as en TO- 
d o l l a r se d d e l, der blev modtaget 
i en Butit i Vandaha, Jll., var med 

todt Blel strevet folgende: ,,Dette er 

det sidste as en Formue paa 840,000 
Jeg hat mnrdIt inin Httstru oq vore 

to smaa· Til Steckt og Advarsel for 
andre, soin maatte komme til at læse 
bette. William Coplin, Toledo, 10de 

Aug. 1902. Brændevinet gjotde det.« 

B o r t s ø r t- Marion, Inv» ·18. 

Dec. John De Camps, 80 Aar 

gaminsei. som hemmelig sorsvandt sok 
et Aar siden, er bleven anbragt i So- 
merset, en Landsby her i Næfhevem 

De Camps og en ældre Broder ejede 
et Gods, vurderet til 8100,000. Den 

celdste Broder dsde pludseligt, og het- 
as tog en Sidegrcn as Familien An- 

editing til at sjcetne den endnu levende 
Broder for at sætte sig i Besiddelse as 
Ejendonnnen. 

Griecnville Court er imidlertid ble- 
ven unvertettet bekom, og der vil blire 

gjort alt sok at søre De Camp tilbage 
oa indsættie ham i Bsesiddelsen as sin 
Ejendo!n. 

Apenter Inst-i st- Itzt-sey- Ier these-site andtuavlske ot- ssmb et med over sinkt Rast-at omett vest- MM W L«"" W Bis-ZWEITER wild-i- 
unstt esllkaar. sen on memtll Its-unr. 
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De stacile stanvtnavtste atlscsifsmstcesqsee tAinerth 

O VODGDQCOODODODOS c 

Z Damk-Amerckamk. Z- 
essswdosvogocxvoso 

Kaptstjn Louis H. Lar- 
fe n i Zan Francisco er iflg. ,,Bien« 
algaaet ved Døkcm Han var født i 

Rudkøbing pua Langeland i Aaret 
J843. Som ukxg Mund kom han til 
Stn Franci5m, og denne By hat nas- 
brutt siken var-It han«-I- Hjcm antil 
sin Død drev han en omfatte·1de 
Stibsmæglerforksctning paa Mission 
St» og som Fortsctningsmand nød 
han den stnrsie Anfeselse i alle de Kred- 
se, hrormpd han kom i Forbindelsc. 
Som haust Mann var Kaptejn Lar- 
sen en fjælden fympatctifk og nobel 

Versammko Jevn og brenner ret- 
tcenkenkz og liberal i sine Grundsæt- 
ninget raubt han sig en stor Verme- 
kreds; han havde et lyft og fkimodigt 
Syn paa Lin-eh og hans djærve elfs- 
vcerdige Sømansdslune forlod ham 
aldrig. 

Fta Chikago. 
S h d s i d e n s danfte Laeseselftab 

hat Juletrcefest Søndag den 28. De- 
cember i. Englewocd Turner Hall, No. 
1148 63td St. 

Den danste Styttefore- 
n i ng sial have Juletrckfeft Lørdag den 
27. December og Dania Damefotening 
og Unadomsforeningen Søndag den 
BR. D:cember. 

Fra Minnen-plis- 
M k. H. J. Ha nse n, hvig Hjem 

er i 802 10de Gade Syd, var i Man- 

dags saa uheldig at faide paa det is- 

belagte Fortoug paa Hjøtnet af 5 
Gade og 8. Avent!-: End ca bereite sit 
hvjre Bei i. Faldet Han blev bragt 
til Byhospitalet. 

E r i ck R aft, som fo:l«:den af en 

Jury blev funden ftyldig i at have 
studt slere Stud paa en Mand,som han 
var stinsyg paa, fotdi han viste Mis- 

Rast vel megen Opmcettson«s«)ed, btcv 
4. ds. dømt til tte Aars Fængselgfttaf 
i Statsfcengslet i Stillwater- 

Martin Jørgenfen dode i 

sin Datters Hjem, 1814 Johnson St. 
NE» Tirsdag den 2. December. Han 
havde vceret sygelig i de sidste tre 
Aar og døde af Mavetrceft. Mr. 

Jsrgensen var fodt i Danmart, men 

tom for 22 Aar siden hid til Amerika, 
og har hele Tixden boet her i Minne- 
apolis. Han efteklader sig en Søn 
og en Dotier, MAX James Gemlo her 
i Byen og e.1 Søn i Frei-Inv, Califor- 
nia. 

F r a J a p a n meddeles, at Stan- 
nerten ,,Otelia Pedetfen«, der som tid- 

liaere onitalt led Havati og blev for- 
ladt af Befætningen et Pak Hundrede 
Mil fra Japantysten, er drevet i Land 
paa Formosas Sydtyst, og at der er 

godt Haab am at bjaerge i Bitt mindste 
Lasten, der beftod af omtrent en Mil- 
lion Fod Tømmer. Selve Studen var 

nasten ny. Dens Feuer, Kaptejn J. 
C. Haufen, der fom meddelt i sidste 
Uge er kommen tilbage til San Fran- 
cisco, hat hele Tiden fasthol«dt, at det 

var en ligseftem Standalie at fotlade 
Sie-werten, hvis eneste Stade vak, at 

den havde mistet sit Nor. Besætning- 
en udviste iniidlertid ei udprwget Feig- 
hed og vilde itt: blive Paa Studen, 
da Kanonbaaden «Pkinceton« tom for- 
bi og tilbød at tage Mandstabet am- 

bord. »Pri.nceton« vilde detimod itte 

tage Stonnerten Paa Slæb. Havde 
den gjort dette, vilde Studen msed 

Lethed tunnet redsdes, paastaar Kap- 
tejn Haufen, og Meddelelserne fta Ja- 
pan fynes at godtgøre, at hans Paa- 
stand er rigtig. 

»Alsendc7haworthoider var mit Livs 
Plage. Var neeften vild af Smekte. Doan’-E 
Ointment helbrede mia hurtigt oq varigt, 

! da Leegerne ikke knnde.« C. F. Carnwell, 
iBullcy Streit Sattgerties, N. P. 

vil vcrre enhoer tatnemmelig for Op- 
lysning om folgeide Danfte. 
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Dct danske Rousnlat 
i New York, 130 Peakc St. j 

Carl Hylleftad og Huftru, fort! 
Calypso. ! 
Caroline Mathilde Just:fen,i Ente efter Dykker Juftesen. Huni 
boede fors? Aar siden i Brootlyn. ! 
Johan Chr. Frederit Møller. J 
1892 i Arbejde hos Jsaac Foster, 
(Tairo, eren County, N Y 
Murerfoend Ssophus Albertus 
Mennecte, der i 1896 arbejdede 
for et Window Cleanitig Compu- 
ny i Sth «Street, New York, og 
SmitsJJ Street, Brooklyn. 
Cigatmager Johan Bendixen 
Krahg, der kom til Amerika i 
1892. i 
Doktor Huftcd, New York. i 
Axel Theodor Jørgenfen. J 
Danmarl Cyllesmed. Kom til 
Amerika November 1899. Bo- 
ede i nogen Tid care of Mr Pe- 
drick 212 Avenue A. Konsum- 
tet hat« et Fotografi af den efter- 
føgte 

.. Ferdinand Lyk eller Lyck. Af- 
msnfttede fra »Polarstjernen« i 

April 1901. Menes at vcere paa 
en Maskinfabkil 
Elzt. Eri.kfen, født i Asfens, Stn 
af Stibstømrcr Erit Larsen, cai 
28 Aar. Korn til Amserika for( 
8 Aar siden. Var nogen Tid 
Dritter i Washington. i 
U-» Miedemanm ca. 48 Aaw 

i 

1 

Tidligrre bosat i Glasgonx Han 
formenes at habe« Hotel for 
Emizra.1tek. 
Søren Seitener VtedaL Tid-; 
iigete ansat i ,,Woldorf Afiokia«. 
Hans Pein-sen- Tidligerk Bopael 

care of Julius Schutlikt, Palä- 
sade Street, Dobds Ferm, N. Y. 

Efier sonfulatets bedste Poet-benig- 
ning sogeå ovenstaaende tun til Gaon 
eller Gliede for dem felv og Slægt 
i Hjemlandet. 

Andre danfte Blade i de Forenede 
Stater samt-des Im i de vedtommen- 

dc5.·JnAereSf-e godhedsfaldt at publi- 
cere ooenftaaendr. 

Kan ogfaa sende Oplysningek til 
V. Konfulatet i Petth Ambotz 119 

Smith Stteeti 

Taf-It, Mich 
Hast paa, Lands-stand her i disse 

hinne, at ingen Julxgaver er devre end 

en Bibel, en Salterepr en Sang-Zog 
cller andre Boger oni Gut-s Ord. 

Julen ncermer fig. og del er Tid at 

tcknle over, hville Bpget man ønfl:r. 
Jeg har et statt Oplag, men hvis De 
Bogen man snfker, ilte sindes deri, 
kan jeg relvirete dem i Lober af fsem 
Dage. Venligsi 

Carl C. Nyrand. 
ngent for Danish Luish. Publ. Honse, 

Blair, Nebr. 

Jnlesijemcn. 
Vi har vceret saa heldige i Aar at 

faa den første Forsendelfe af »Juk- 
sijernen«, sont er kommen til Amerika. 
Den var affendt fra Danmark 14 

Dage, før »Julesljcrnen« Udkom der- 

hjemme. 
Da vi. hat et stori Parti, venter vi, 

at alle, som ausler »Julefijer:ien« for 
1I)02, vil kunne faa den. Den er i 

Aar fmuklere og rigere udflyret end 

fasdvanlig og er ubeiinget det bcdske 
Julehefte, fom udgaar i Danmarl. 
Den indeholder virleligt Julesinf on 
itle sotn andre Julehefter en hel Del 

Løjer og Grin, men cegle, fund Inte- 
læsiii.ng passende for den store Hef- 
tid og mindende om Julen hjemme i 

vort Fødeland. Den vil kalde lilbage 
mange Erindringer derihjemme fra, be- 

rige ethvett erm med glade Tanker 

og bringe Belsignelse til de Hjem, 
hvor den kommen 

Den faas i Danifh Luth. Publ. 
Houfe, Blair, Nebr» og kostet lun 

50 Cents i praglfuldt Omslag. 

Nyc Forviklinger 
i Venezuela-5agen. 

Dcn italicuskc 
chctiug gör ogfaa Fordring. 

th Anvendelfe 
af MotitociDoktrinen m. m. 

Eatacas 14. Dec. Nh Fotvikling et 

opftaaet Man fthgtet, at Italien oil 

gote lignende Fotdting som England 
og Thstland. Det et umuligt at faa 
nojagtig Undetretning om Sagen, 
men den italienske Legation ncegtet, at 
der et givet et Ultimatum. 

Venezuela er egentlig i Ktigstil- 
stand. England og Tystland hat givet 
den detes Ultimatum og trutket dates 

Gesantet tilbage. Ptæsident Castto 
fynes slet ikte at veete bange af fig. 
Han taget det fotholdois toligt og la- 
det Storniagtetne landscette deres 

Troppet uden at fyte paa dem. Men 
detes Fotdting gaat han itke ind paa. 
Tetitnod belaver 7han sig paa at gøte 
Modftand. 

Ttods hvad Thstland og England 
alletede hat gjott i Fotening, synes 
det bog, som de itte tigtig hat tht til 
at btcende paa. Der siges, at te hat 
foteslaaet Voldgift. Der ventes itnid- 
lettid fra trage Sidet, fhnes det, paa 
et Otd fta Regetingen i Washington. 
« Aatsagen til de to Magtets Jndsiri- 
Un er Fordtinget paa Stadeserftat- 
ning dels for, hvad Teres Und-:tsaat- 
tet hat lidtnndetBotgetttigen i Vene- 

-zuela, delsRentet og Afbetalinger paa, 
hoad det et indsat i JetnbaneyMiniæ 
dri.ft og Havneanlceg et et bist in- 

gen Tvivl om, at Fotdringerne et ret- 

-fcerdige. Derfor vil U. S. heller itte 

gøte Monte·:-Dotttinen gceldende mod 
te indstrioende Magtet. Regetingen 
i Washington vil ikke anvende den til 
at kesiytte de:n, der ovetttæde tot sh- 
vende Bud. 

Ptæsident Castto synes at mene, at 

han tan hande, at hansitte et pligtig 
at betale den Geld, hans Fotmænd i 
Embedet hat stiftet, og Avisetnc i Na- 

botepublifen Eucadot udtalet den 

Mening, at U. S- ikke btyder sig om 

at gøte Vtug af Motttoe-Dotttinen, 
uden naat det et til egen Fordel. 

Men hoad om de to Stotmagter 
stulde se sig nødte til at gøte en lille 
Etobring for at faa sdetes FotdtingZ 
Nu ja, det et Vel blot os, det faat det 

Jndfald. 
s - « 

Venezueicsetne hat besluttet at boh- 
ckite alle Sag-er, fom et fabtitetede i 

Tystland og England. J alle Vatik- 
ket et der opslaaetKundgørelser, at het- 
-:ftet vil Ejetne nægte at fælge Bat-et 

fta diss-: Lan«o:. Den 13. Dec. fotlod 
en ledende this Købmand og en do. 

Vankør Catacas. De vil tejse ud 

paa en Mission for at bevitke, at 

Thskland gaar ind paa Fotslaget otn 

Voldgift. Castto gav dem af den 

Grund ,,passpotts«. 
q- sic It· 

Er reisende, Dr. Pasfarge, fortwi- 
let om Aatfagen til Fotviklingetns:: 

»Præs·.«:cnt Caftto et en fuldblods 
Jndianer og en energist Mand uden 

politift Bist-ein Han steg hurtigt fta 
at date Magisktat i en fjetn Landsbsh 
ved Vlndeåsbjetsskznes Fod til Ptcesident- 
VettdigI--rd«n, cg ined denne hans hur- 
iicze Stigning sie-g hans Selvtilli«d·- 
Den nætvaetende Situation ftyldes to 

klathaen Thstland hævele ursentet 

det Tryk, det udøvede i« Begyndelsen 
af Aatet, og det fotmindstede Cafttos 
Respekt Den anden Aarsag var Vene- 

zuelas Jetnbaneembedssmænds Hold- 
ning ovetfot Castro. Det maa vcete 

Tysilands Princip ikke at blande sig 
ind i Venezuelas indre Anliggendet; 
nien det glemte Jernsbanetne.« 

Dr. Passatge bestriver Venezuela 
fom dtivende sittett henimod Forfald 
Siden Blancos Ptcesidentstole gaat 

Is» 

Sidste N7t·»» 
W 

Fundct Lig. 
, Boise, Jdc..";o, 18. Dec- Liget af en 

Mand, som formotsrs at være enten 
Earl Bittle eller Andrer Bittle af 
Cedar Rapids, Ja» et fundet tæt ved 
MoU.-.tain Home, Jda"ho. Han synes 
at have været død i flere Maancder. 

J hans Lomme fandtses en Jena- 
banebillet fta Cedar Rapids til Port- 
lano, Ore. samt en Pung med 8190 
Paa Pungen staat Navnet Andrew 
Bittle. Cedar Rapids, Ja., 18. Dec. 
Edward Bittle, hvis Lig er funbet ved 
Mountain Home, Jdaho, rejste herfra 
27. Maj for at købe Land. Man vib- 

ste, at han havde forladt Toget ved 

Granger, Wyo» hvilket var det sidfte 
hørt om ham. Han var en rig ung 
Farmer, der brede 18 Mit fra Cetat 
Rapids. 

Nappct. 
Canton, O., Dec. 18. Edmund 

Hauser er bleven arrefteret i Dag. 
Han er sigtet for at have udgivet sig 
for at værse statsansat nnd Full-- 
magt til at undersøge Penge og und- 

drage falste Mønt fra Cirkulation. 
Det er godtgjort at hatt hat visitetet 
adfkillige Butk.kter, fremvift sin falste 
Fuldmagt og faaet Tilladelfe til at un- 

derspae de kontante Beloh. J flere 
Tilfcelde har han tilegnet sig Penge 
under Foregivende af, at det var falst 
Mont, der stulde konfisteres. 

En hcl By rdclagt. 
Petersborg, 17. D:c. Bnen Andjan, 

Centralafien, er bogftavelig lagt i Rut- 
.«.er red et Jordsiælv. Der forelkgzer 
endnu inaen Efterrrtning om Tab cf 
Menneskeliv. Byen hat 80,()00 Jud- 
bhggere- ,, 

— N q« 

Boerc rcjfer til Colorado. 

Denver, 18. Dec. Omtrent 9000 
Boere gør Forberedelse til at emigrete 
til Colorado, New Mexico og Texas-. 
Lsederen for denn-: Bevægelse er Gene- 
ral Bearfon, hka Hcvedkvarter nu er 

i New York. 
Colcrado-Venner af Boerne har sat 

fig i Forbinbelfe med Generalen an- 

gaaenkc Land til Nybyggerne, ca 
General M. te Villiers, fom befer 
Landet, hat udtalt sig megct gunftigt 
om ket. 

Bryllnp. 
Washington, 18. Dec. Reproesem 

tant Edmund Spencct Blactburn fra 
Nord Carolina og Mifs Louife Lau- 
van vParker her af Byen blev i Tag 
ægteviede i Brudens Hjem Brudens 
Fader er Oberst Myrcn Partei-. 

det stahigt tilkage. Racespørgsmaalet 
fpiller en Vigtig Rolle i de politiske 
Tend-:ncer. Blond-we Negre og Judi- 
anere fanr Overhaund i Selstabslicet 
og Politik-n. 

Sene re. Det meddeles U1der 
16. Tite. baade fra Berlin cg Rom, 
at Jtalksn formelt hat slnttet sig til 

England og Tystland mcd Venezuela. 
England fralægger sig bestemt Styl- 

lden for Ødclceggelsen of te Den-Dzier- 
lnnsse Skibe- Stnlksen bliver da hos 
Tysiland, som heller ikke fraltegger sig 
den, men føgcr at tetfæiciggøre Dre- 
lceggelfen. 

5100 Belönning 5100 
Deite Blut-S Laien vil vom ornøiede over atefjam 

entsendet nnndfte er en fee-sue Sogdotm Iom Beden- 
stavenee btcveuStand til at kumei alle dens Sta- 
dien og betet Lamm-. Halm Guten-eh Cum er Net 
eneite nieset-ge etbredelfessnedtkeh Ase-gestanden tier- 
der. Da Katast- ek en lonstttnttonelSyqdow Lorbeer 
den en konstitunpnel Be Ist-link galt-s Cum-seh 
Cum taxes ind. vietek diee te vaa lodel on Stinthms 
vernee eilte-net minnt in bewed SygdommensAan 
hu on Iivek Patienten these vev at ova ge Konstitu- 
ttonen vg hie-we Naturen til at kfm Ilfur Ide. Entn- 
lpak faa me en Itltro nl detö he redende matt at be 
litt-oder et nndxede Tollaeifoe hvekt Lilie-Ide, hvtm 
denn- Mehckm Ikke denjeterpelbeedelfr. Ckrw eite- 
Leste og thnesbyrd Zimm- 

Ehenevkhcmtolean 
Feierqu Isos im "eeeke. 

up- Mus Puls er devlte. 


