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—-I—I—ostfkandw 
Fite Embedsmcend hat 

tagetAfsted,13etafsatte, 
og 81 Petfonet hat vætet 

under tetslig Tiltale. 

Fjetde assifterende General-Post- 
mefjet Btistow hat tappottetet an- 

gaaenve sin Undetspgelfe as Postwa- 
dalerne. Af hans Rappott hat Ge- 

neral-Poftmefter Payne ossentliggjokt 
et Uddtag. 

40 Jnspettøtet hat vætet bestaszi 
gebe med dette Atbejde, nsogle af dem 

hvet Dag, siden Undetspgelsen be- 

gyndte. De hat undetfsgt Bogetne 
i LWO Posttontorer. J mange Af- 
belinget af Departementet et Attiver 
bleven granstede for et Tidstum af 
10 Aar. 

J et medsplgende Memotandum 
figet Ptæsident Roosevelt: »Det et 

saa grunvigt et Stalle Atbjede, som 
der nagen Sinde et udføtt under Re- 
getingen.« 

Te mest fremttædendc Petsonet i 
Rappotten er Geotge W. Beavets —- 

han var Supetintendent for Lon- 
nina—:-- og Bevillingsafdelingen »-, 

Petty S. Heath han vat fotste as- 

sistetsende Generalvoftmestet —, Ex- 
Kongregmand Dtiaas fta Btootlyn, 
Statgfenatot Geotge E. Gteen fta 
Binabamton, N. Y» August Mathem 
som var Supetintendent for Ftileve- 
tinasiTieneften og assistetende Gene- 
talsAdvotat J. N. Tynct. 

Mens Undetføgelsen hat staact 
paa, hatTyner vcetet tiltalt Z Gange, 
Machen 14 Gange, Beaters 8 Gange, 
Gtessn og Dtiggs hoet een Gang. 

Fite af Embedsmcendene i Depar- 
tementet hat tesignetet, 12 et bleven 
assatte, og det hat vætet ftemtagt 
44 tetslige Antlaget, hvoti 31 Pet- 
fonet bat vætet indvitlede. 10 as 
disfe var i Postdepattementets Tie- 
nefte. 
Eftet Briftaws Qvetslag ital-Stünd- 

lerne bave tilvendt sig fta MMXIOO 
til s4(T-0,000. 

Ner Port »Times« sitiver derocm 
»Metoden, de bedtagersie Embeds- 

mcknb hat fulgt, hat vertet at for- 
lanae Betaling i rede Pengc ellet i 
»stoct« of Kompagniet cllet Indivi- 
det, fu«-n stulde levete fotsielligeSlags 
Forstminget til Departementet. Des- 
uden hat be otdtet unødvendigt ftote 
Forsyninget.« 

Mk. Btiftow mener itte, at Rege- 
tinaens Tab ved bis-se Bedtagetiet 
tan opgøtes nøjagtigi. Tabet et me- 

get stott, saa stott, at Svindlctnes 
Vinding maa synes tinge i Summen- 
ligning detmed. 

Lssentligheden et ydetligere bleven 
bedtaget detved, at flete Pofttueftte 
hat set gennem Fingre med Nin-hur- 
tig-tige Fortetninget, fom de hat til- 
ladt ulovlig Btug af Posten. ,,Een 
faadan Fortetning,« ffger Mk. Bri- 
stow, »hat alene bedtaget Offentlikp 
heben for Ps,000,000.« Jntet synes 
at have vcetet saa tinge og intet san 
stott, at det ja tunde gøtes til Gen- 
stand fot «gtaft.« 

Bevilling af Salaet til Betjente, 
Fotftemmelset, at leje Psosthufe, tøbe 
Regne- og Sittsvemastinet o. l. var 

noget af det, Mk. Beavets fotestod, 
og paa hvet akf disse »deals« var der 
en »take oss.« 

D’Htt. heath, Dtiggs og Gteen 
havde ifelge Rappotten en daand i 
med ved Kebet af ncevnte Musik-sen 

Den Dei af Rappotten, sont et 

vardiget Mathem fluttet saaleves: 
»Machen synes ille at have tæntt 

stg Muligheden af, at der kunde kom- 
me en Regnsiasbsdag. Mete end 9 

Aats fattsat Held havde »i»t ham 
trag. Dan var sistppen he!dig fta to 

Konstelunderssgelser. Den ene var 

i IM, fotetaget af Revtaesentant- 
hufets Posi- oa Befotdtjnsgs-Komtte, 
den anden t IM, fotetaget af Sena- 
tets »Gott Service« Ksmttr. 

,,Under fire General-Postmestres 
Administration havde han stusset sine 
overot«dnede, men huns ,,fcheme« blev 

faa dristig og den-, Forgkeninger 
saa omfattende, at Atmiosfæren blev 

svanger med Mistante. Rygter, sein 
bragte hans Ærlighev i Tvivl, kom 
de højere Embebsmccnd for Øren, eg 

kFølgen blev denne Underspgelse.« 
Prcksidentens Memorandum inde- 

holder bl. a. folgende: 
»J enhver støtre Forwtning, of- 

sentlig cllek privat, vil dcr til en eller 
anden Tid blive gjort Uret. Der er 

ingen anden Maade at modarbejoe 
dette paa end grunbigt at prøve de- 
res Karakier, man anscetter, iagttage; 
dercs Handlinger, efter at de er amj 
sat, og endelig med ubønhørliH 
Strengshed ftrasse dem, der got Uret.» 

»Den øjeblikkelige Reformation af» 
Tjenesten er ilte not. At fjerne 
Spindlerne tilfredsstiller ikie Ret- 
fcerdighedens Krav. Overtræderne, 
baade dem i Departementets Tjenefte 

) 

og dem udenfor, maa strasses. Der 
maa sorges for, at baade den bedru- 
gerste Embedsmand og den, der er 

delagtig i hans Skyld, bliver straf- 
hfet efter Lovens Strenghed. 

i 

) ---- 

) Kulturkampen i Franks ig. 
.Kitlens Adskillelse fra 

Staien. 

J Senatels Mode den 12.Nov. var 

saavel selve Salen som Tilhprerplad- 
ferne stætit besatte. Paa Dagsorde- 
nen stov Fortfættelfe af Forhandlin- 
gerne om Ophævclse af Lex Falloux 

»og omReorgonisationen af den sekun- 
Jdckre Undervisning. Minislerpræsi- 
Ident Combes iog Ordet rg udiulke 
Edl. a» at Regeringen i Princippei 
time skutte sig tic des as Gekakv stil- 

ilede Forflag, hvorefter del skulde for- 
sbydes faadannc Person« at unverdi- 
Isz som havde aflagi Løfie om Cali- 
Ybat eller Lydighedsløftr. Men i 

zSisedet for dette Ændringsforflag 
Jvilde Regeringen endnu i denneSauz- 
ling for-elægge et For-flag, ved holl- 

Ylet det blev forbirdt alle Kongregr 

itionsmedlemmer overhovedei at un- 

;dervise. Men Hensyn til de gejstliske 
jforbeholdi Regeringen sig sin Stil- 

Hing, indtil Parliamentei havke ingei 

iBeslutning til Adsiillelsc af Stai og 
IKitie sfivt Bevckgelfe). DeiieSpprgg- 
maal vilde rimeligvis blive fotelagt 

lParlamentet i den ordinsære Session 
1904. Regetingen vilde vise, at vet 
var dens Hensiqi at gøre en Ende pas 
den usilte og fotvirrede Situation, 
der vilde blive farlig for Landeis 
Moral, hvis der ilke blev giori en 

Ende Paa den. Hvad Undervisningsi 
loben angil, da vilde Regetingen gan- 
sle vist vpretholde Princippet om 

Undervisningsfrihed, men den vilde 
oqfaa for sig krceve Ret til at fortw- 
de de Un«dervisn-ingsanstalier, i hvil- 
le der gaves Undervisning der sited 
mod Lovene og Msvralen, mod For- 
fatningen. Taler-en sluttesde med at 

opfotdre den kepublilansse Majoriiet 
til Enighed. Msdet blev derefier af- 
kadL 

l 

Julekort. 
i Dct siürftc og clegautcstr Ub- 
Ivalg i Jnlckort fra smagfntch 
.billige Kokt til de fiucstc Ting i 
dennc Branche, alle iucd Oran- 
meuter og Billcdcr cllcr udfögtc 
Vero. Priscr: 2, «k, 5, 10, 15 

ng 20 c. 

jvaniih kath. Publ. Heu-e, 
stamludr. 

Uweiaget i Damms-l bei-eke- tiF 
s nat. Daufk Vier-Konsu. » 
l Theo. Olsen, » 

! cssss · · « II l 

Martyrer. 
Missioncererne i Kina til 
de Kristne i alle Lande« 

,,Martyrerne«s Blod er Kiriens 
Udfæd.« ,,Disfe ere de, sont ere 

tomne ud af den store Traengsel.« 
Siden Robert Mortifdn i1807 

landede i Kina, hat mange hundrede 
Kinesere og 207 protestantifke Mis- 
sioncerer nf 18 forstellige Sekstsaber 
beseglet dereS Viidnesbyrd med deres 
B.l-od. 

Missionaererne i mere end 60 Mis- 
sionssselstabek i Kina hat besluttet ai 
ville sætte disse Martyter ei user- 
gscengeligt Minde. 

J Shanghai, Keiferdsmmets Me- 
tropolis, vil de opføre en stor litte- 
sift ,,Exetet Hall«. Dei stal vcere 

Missisonsunionens Hovedtvarter, et 
Centrum for itistelig Virtfomhe·d, til 

Fordel for hele Rina. Hallen ftal 
taldes ,,Maktyrs’ Memorial«. Den 
sicl viere-: 1) et Udiryl for Tak- 
nem melig hed modGud, sorn hat 
givet sine Tjenere Mod og Kraft til 
at forherliae ham ved en saadan 
Ded, 2) et Udtryl for Kiriens E n- 

ixed blandi alle Full og Tungei 
ntaal, hvetn »Bidneflaten« tilhørce 
fein en Fællesarv, R) fom et syn- 
ligt og stedseoarende Vidne ved 

Jndgangen til Kan din, at Kina har 
en Martnriirte 

Den Begefstting, hvormed Sagen 
er omfattet i Lin-a, vil uden Tvivl 
give Genlyd i andre Dele af Kri- 
fienheden Minimuzmssummen er 

iat til 50,000 Po. Sterling, oa mars- 

venier at kunne aabne Vyaningen i 
1907 ved Hun"dredaars- Jubilaeet for 
proieftantisl Mission i Kinn. 

Rev» Arthur H. Smiih, T. D. 
Fokfaiter af »Chinefe Characteri- 
ftics« og andre Bretter, siaet om Pres- 
iektet·. »Das mig er der ingen Tviol 
om, at denne Tsanke er af Herren- 
Fordelene ved et saadani ceniralt 
Hovedkvarier er indlysende i mange 
Oenfeender, men i andre vil den iite 
ftrais fes. Dei dil legetnligasøre og 
bevise den Enden som maa fceriende 
dei tyrende Aarhundredes fejrende 
Missiongbedægelsr. Om halvtreo- 
findsinve Aar vil kenne Vygning 
Vcere Z er r in a: r kei for Mission-H- 
Lid oa Virksomhed i Rina, og man 

vil andres over, ai ingen havde icenkt 
raa sligi før.« 

Dr. Griffith John, Central Ki- 
nas Veteran, og andre lebend-e Mis- 
sionceret, otnfaiier Sagen lige saa 
hjetteligi. 

Kommiteen agtet at fende en Op- 
fordting iil Modeekirketne, men 

førend de udsteder den, vil Generalsei 
kretæren beføge London og New York 
Da forhandle med Miisfisonsbeftnreli 
seine. 
Rev. D. Mai Gillivray, Generalfeik., 

Sbanghai. Kinn. 
Ri. Rev· Biskop Grabes, 
Kommiieens Formand, 

Shanghai. Kinn. 
E. S. Liiile, Generallasserer, 

Shanghai, Kina. 
.- .« 
-- -- »- 

Ovenstaacndc er sendt speciekt til 
Bindi-ne med Vegasrina um Lssenflig- 
gørelse, og vi fynesy at Tanten er su 

støn, at den not bør blive almindelig 
kendi. Red. 

—--....—.·.-—. 

En hvid Judiancrkvindc. 

Syd Dakotas Guvernør 
taler med heade. 

Governør Hektied hat nylig gjnrt 
en Tut til bet saakaldte »Vat- 
Landö«. Paa denne Tut hørte han 
vm en hvid stinde, s om levede blandt 
Jndiamrne paa Cherry Creek. Gu- 
vemjret fik Lyst til at se hende. 

» 
·Mnden, som er »Red Prairie 

Dog«s Hustru, er omkring 60 Aar 
«gammel. Hun Lan hverten for-statt el- 
Yler tale Engelsk, saa Guvernøren 

maatte tale med hcnde ved Toll. Da 
·hun førft førtes frem for Guvernø- 
; ren, sag-de hun, at hun,ikke var Hvib, 

men Jndckaner. Jndianerne var heu- 
ties Falk, hendes Born var blaudt 

»bed, og hun havde intet Ønste om 

at forlsade dem og leve blandt ijde. 
Dette paastod hun, uagtet hendes An- 
sigtsfarve er hvid, hendes Oer blas-; 
cg hendes Haar lyst eller graat. 

Effer at hun blev forfikret om, at 

inaen vilde forftysrre heim-, talede 
hun friere. Hun fagde da, at den«-des 
Fader var Hvid, men hendes Moder 

» 

var Jndianen 
I Jndianernes Fortælling om denne 
Kvinde gaar ud paa, at hun er Hvid, 
og at hun som Sspædbarn blev staa- 
net, da Jndianerne langt syd deerr 
angreb og dmbte et Jmmigrantsel- 
skab. Den lille, s-om var den enejte 
overlevensde af Flokkem blev da adop- 
tetet af Stammen. 

Hun er altfaa uden Tvivl Hvid, 
men hat levet sit Liv saa langt til- 
bage, som hun husker, blandt India- 
nerne og tilegnet sig deres Sprog ug 
Bedenk-T Slcegtninge hat rimelig«vis" 
i sin Tid begrædt hendes Tab tilli- 
gemed Selsiabeis, og havde de vidft, 
lkvor hun var, vilde de have gjort 
alt mutigt for at frelse hende fra et 
Liv iblandt vilde Hedninger. Nu vil 
hun ikke forlade ,,fit Folk«. — »Tbe 
old home ai’nt what it used to be«, 
sang Negeren, da han havde faaet sin 
Frihed, eg Ungerne var fløjet af Re- 
den. 

Kejfcr Wilhelm bessres-. 

Berlin, 7. Dec. —— De forukoligende 
Rygter angaaende Refferens Hel- 
bredstilftand tilligemed Sympatiub- 
talelser fra Kejserens Venner i Ame- 
rika hat foranlediget Kanzler Bü- 
lom til at bemynbige AssociatedPress 
til at udtknkke bang hiertelige Tal for 
be gsode Laster angaaende hans kei- 
serlige Herre. Kansleren unvertefi 
lebe Kejseren derom o·a aav A. P. 
Lov til videre at sige, at Keileren nd- 

trylte sm Glaede over disfe Bidnes- 
byrd am Sympati. 

Kansler Viilow sonsten at Pressen 
skal mevne ham som Aulokitet for 
den Meddelelse, at del gsaar natukligt 
og uafbrudt frenmd tned Kejserens 
B,edring, oa han befindet sig vel. Det 

Her overflødigt at udftede Bulletiner, 
I cg der er ille lcengere Grund lilÆncP 

)stelse. Kansleren er alad ved at 

Hunne sensde denne Meddc«elfe til Keji 
Terenz Venner·i Amerika. 

qukden.... 
Werd-eng ftprfte, rigeft kllustrerch 
Dunste J.Icaanedgblad, kan fa as 

frit. Jndsend et Aars Betaling 
for ,,D unstet e n«, sont kuh kostet 
SOLIU for 12 Mauneder. Eller forny 
Den-J Subfktiption. Alle, der ind- 

fscnder 8150 til »Dansseren«s Kons- 

tor, vil faa Dette udmckrkede Blad 
og ,,Nsorden« for so m me Pris et 

he lt A a r. 

Mcn indfend Betalingen nu, inden 
15. December, faa De tun faa »Not- 
nen«s3 store, elegantes J 11 le n u m I 
m e r, der vil indeholde k-! 6 Z i d e r T 

med over 50 praqtfulde Jl-» 
lufttationer fra baade Dau- 
mark og Amerika samt Bidrag fra 
de bedfte Forfattere paa begge Sider 
Atlanterhavet. 

Benyt denne enestaaende LejligsheDL 
Amerikas to bedste danfke 
Bladefor81..50etAar. 

Skriv til Danish Luth. Publ. 
Hause, Blair, Nebr. 

Situationen i Osten. 
Rusland vil lade Japan 
raade iKorea mod felv at 

have Fred i Manchuriet. 

Den asiatifke eller rusfifk - japane- 
siske Situation har ilke vceret til at 
blive klog paia i den senere Tib. Sam- 
me Dags Beretninger fra forslellige 
diplomatifte Centrer har modsagt 
hverandre. Diog har de nærmeft lydt 
paa, at der fortes Forhandlinger om 

Frev. Det er interessant at lcefe, 
hoad der berettes fra en af vore egne; 
Diplomater under 6. Nov. fra St. 
Petersburg. 

Dei er Mr. James W. Davids-on, 
De forenede Staters Konsul i Tom- 
sui, Formosa. Han har rejst i Mau- 
cyuriet i 4 Maaneder og er nu paa fm 
Vej hjem. Han bar set sig om baade 
i Byerne langs Jernbanen og i dem 
fjernt fra Banen, men vil ilke nd- 
tale sig videre om den russifk-japa- 
nesiske Disput, tun gentager han den 

alinindelige Mening, at Russland oil 
give Japan frie Hosnder i Korea, mod 
at det faar samme Privilegium i 
Msanchuriei. Msed Henfyn til Rus- 
lands Befættelfe af Manchuriet fagde 
Davidsom 

,.Jeg fandt enhver Plads af Be- 
tydning, baade Paa Banen og ud der- 
fra, besat af russiste Troppen Te- 
Ises Tal anslaas til 200,000 i Man- 
churiet sog Bladioostocl.« 

Admiral Alexich den russisteVice-i 
roy i Øften, benaegtede for Davidfon 
det Rygte, at han vildse opbygge Port 
Arthur Pasa Dalnys Betostning. 

»Alt, oi ønfler at gøre Port Ar- 
thur til,« sagsde han, ,,er en billig 
Marledsplads fsor Soldater og SI- 
folk. Jea nærer et stort Haab an- 

aaaende Dalney fom et lommsercielt 
Centrum« 

,,Dailn Mail«s Korrespondent "i 
Totio beretter under 7. Dec» at den 
kinesiske Reaering ifølge Telegram fra 
Pelina anter at rejfe en Heer paa 
100,000 Mand til at besiytte Pro- 
vinsen Chil Li i Tilfcelde, der ftulde 
udbrvde Fjendtliasheder. Telegram- 
met fra Vetinq siaer videre, at Hod- 
W"ei-Teh, den linefiste Gesandt i St. 
Petersbura, bar telegrsaferet til Pe- 
kina, at Rusland agter at føre frede.- 
lig Politik. 

Petinas Korrespondent til »The- 
Poft« siger under 7. Dec.: ,,Det er 

muligt, at Traktaten mellem De for- 
enede Stater og Kan angaaende 
Aabningen af Mulden og An Tang 
vil blive ratisceret straks. Men jeg 
bar Grund til at tro, at Traktatens 
Gaon for fremmed Handel vil blive 
nullisiceret ved russisi Jndflydelse. 

»Dann Mail«g Korrespondent i 
Tien Tsin bereiten at 1000 Rusfere 
lyar dreoet de thesi-sie Embedsmcend 
fra Skattammeret i Mukden og in- 
fialleret sig selo i Stedet. 

Bogamneldclsck. 
Julestjcrnen 1903. 

»De bliver yngre og yngre meo 

Alnrene -—— oq dei er faa fornøjeligt,« 
siqer H. C. Andersen om »Faiter« vg» 
»Mutter« derude i dei lille Hus paa; 
Landri· 

Dei famme kan i bedsie Forsiand 
siges om »Julesijetnen«, der nu snari 
i mange Aar ved hver Julehøjiid hat 
beføgt os fiom en kckr Ven. Dei er. 
den gamie Juleftjerne, og bog er den 
forynqei som Julen selb. 

Jngen Sinde synes dep mig at 
have Været yndigiere o·q fmulkere end 
i Aar. Alene Omsiaget —- Kitte- 
vejen Juleaften forbi det straatakte 
Bondths med det siævnede Pileiræ i 

HForgrunden og Kirien med Brutde- 
igaatden i Baggrunden —- er saa cegie 
danst og hvifker saa varmt om vore 

kærefte Barndomsminder, at Øjet al- 
drig kan blive træt af at hvile der- 

paa, og de talrige sine Jllustrationer 
i selsve Heftet staar fuldstcendig paa 
Hiøjde hermed, ilke at tale om den 
lunftnerisle Reproduktion af Prof. 
Dorphs »Bed- Korsets Fod«, der ster- 
ftilt ledsager »Julestjernen«. 

Bidrag er i Aar leveret af saa be- 
lendte Mcend og Kvinder som Bistov 

sKoch, Stiftsprovft Paulli, Præstrrne 
»Bush, vaersen, 'Joh. Gøtz«sche, Karl 
Poulsen og Karl Koch, Digteren Za- 
laries Nielsen, Frøken Cornelie 
Levezow, Frøken Ellen Gøtzsche og m. 

fl. 44 Sidser i stott, sint Foliofor- 
mat, Pris 50c. Sktiv efter »Jule- 
ftjernen« til Danish Luth. Publ. 
House, Blair, Nebr. (x.. —- y.) 

John Bunyam Pilegrimmenv 
Vandting. 

Med Undtagelfe af Bibelen cr 

,,Pilegrimmens Band-ring« Englands 
meft udbredte Bog. J mang-e Egne 
af Landet findes den i hvert eneste 
Hjetn. 

Forste Del af denne enestaaende 
Bog er skreven i Fængslet, hvor Bu- 
nyan for sin Tros Skyld hensad i 
tolks lange Aar. Den udkom førfte 
Gang 1(578, oq et Elsemplar af fis-:- 
ste quave er for nsogle faa Aar siden 
solqt i London til en Pris af 37,500. 
Jalt foreligger der nceften tre Hun- 
drede engelsle Udsgaver af »Pilegrim- 
mensBandring«,- der desuden er over- 

sat paa omtrent hundrede forslellige 
Sprog, forfte Gang paa Dansk i Aa- « 

ret 1704. 

Forfatteren sidder inde med det al- 
ler dnbeste Kendflab tjl dct naturlige 
Mennestei;jerte, og han hat tet i fm 
Mcgf at fremsfille Forbilleder, ftp-n 
man aldrig gleminer, Nutidfsmennw 
ster, som vi moder hver Dag i Lin-It 
Han kender den Vej ud og ind, sont 
Mennesket bør vanidre ad, og Vejen er 

den famme nu som den Gang- 
,,Pilegrim1nens Von-dring« blioer 

aldrig gammel. Dei hat den tilfcelles 
med Bibelen, som John Bunyan 
tendte ud og ind. Han hat lcest BE- 
belen paa Knce under Viøn ogTaareN 
ban bar gemt Ordet i sit Hierte, og 
uf dets tin-e Statte har han med fulde 
Hænder øft ud til sine Reisefceller. 

Foreliggende ny Udgave vaa Danfl 
i den mest omhygsgelige og tidsf-vaten- 
desOverscettelse bør modtages med den 
oarmefte Tak. Den udgør 888 smukt 
trylte -Oktavfi’der, folidt og smagfuldt 
indbunden, og faas i Danish Luth. 
Publ. Hsouse, Blair, Nebr» til en 

Pris af 70c. Køb den nu til Jul. 
(x- —.v·) 
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