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13. Aarks 

Admiral Togo paa Vej ? 
-.--—- 

Keelwan Fort indiaget. 

Samijima Dagens Helt. 

Japanerne tagek to 

Transportslibe med 
Konttebandr. 

Det var not itte i Dol, Togo var 

aaaet. Men hvetn lan blive llog Pan 
det. De fidfte Pages Meldinger gaar 
nd paa, at han er pan Vej til at mode 

klinssernes Øitersøflaade, eller, som 
de nu ogsaa lnlder den, anden Pa- 
eisicflaade. 

»Chic. Rec. Her.« angiver disse to 

Flaaders fordoldgvise Styrle faule- 
kesu R u s f e r n e s: 7 Slagflibe, 
8 Ktndlere nf alle Klasfer, 12 oms 

dannede Linie og Transportslibe, 
bvotaf ncgle er weget hurtiggaaende, 
7 lendte Torpedojanere; J a p a n e r- 

nest 5 Stagsiibh 7 panferklaedte 
Krndsere, 12 ,,protected" Krydserc. 
Toll-i pan Torpedojngere og Trans- 
vottslibe «ulendt. 

Man mcner, at Scenen nu.vil stifte 
til det indifle HAV. Der vil Teno 
mode Adm. Folleriams Estndre, for 
Rojelttsenfly ian non at forenez used 
inmi. Den forste lejlcde srm belendt 

aennern Sueålanalem den nndcn syd 
cm Afrika. 

Men diskie Merelelser er n at n !- 

! i g v i 43 ilte officielle. Admiralite 
txt i »Es-lis- slil nol lndk viere nt nn- 

dekkette Norden on dereg Beim-allen 
Dei er nltina i bedite Fald lnn spat-; 
tagelier. Terfnr tnnde der onst-as 
meldeä ten enk Dan, at Isoqo ones 
noaei i Dol, on den net-ite. at han Var- 
ieilet ind ma. 

Alle Bereininner fnnes enine oin 
at Jananerne atter hat innet et Fort, 
Istte thean on den bar de taaet 
nden ltnne Tab as Mandilab. 

Indien-elfen var en Oiverraflelie 
for Nil-sterne, do kntet Bombardement 
rat naaet i:«-rnd. De lnvde i dem 
Sted grad-i in Titnneller oa fnldt 
bver af dem med et Var Tons Dyna- 
ntit. De pdelnade saaledes Fortets 
Jndte ved Spncenqnina, og iteais 
hat-de Japanerne jo baade deees Ar: 
tilleti og Jnfanteei rede. Et Vald- 

sontt Haandaemæng opitod, hvori 
Iapanerne gil af med Seiten. 

Jngrniørgeneealen Samijima gi- 
ves Æten soin Helten i dette Slag. 
Dei figes, at hans Heltemod vendte et 
teuende Nederlag til en glimtende 
Sejr. 

Japanernes letpansrede Krndier 
Tsushima tog den 19. ds. det en- 

aelfte Dampsttb Nigketia paa Vejen 
til Vladivsstot s- En spteløbig Unda- 
spgelfe niste, at det We en hel Del 
Kontrebande om Dort-. Stil-et send- 
tes til Hei-o for at nndertaftes en 

Pttsetets Dom. 
En enden engelft Dampey King 

Akihue, togez santnie Dag paa Vejen 
frq Port Arthur. Man mener, at den 
hat btagt Proviant til Port Arthur. 
Oglaa detie Stib fendtes til Saiebo. 

Det formeneö sittekt, at Chefen 
paa den eussille Torpedobaad-Jager 
Gtozsovoi, fom hat veret indesteengt 
ved Shanghai siden det ulnllelige 
Flugtforspg, var omboed paaNigeeta. 

Japanetne tog Kriggbyttr. 
Telegeainmer fra General Nogi 

met-denn at Japaneene ved India- 
gelsen as nordre Fort paa Oft-Me- 
ltvan-Bferget tog en hel Del Ammu- 
nition og Banden Blandt Teofceer-l 
ne opglves 9 Feltlanoner, 4 Ma- 
tttnlanoner, 15,000 Gevcerpatronet 
on enden S:prængftof. 

st- If s 

Den sidlte Melding fta Osten ly- 
dee paa, at Nogi beredet sig til et An- 
greb paa Port Akthur, lvni stal st«lle 
alle tidligere i Stngge. — J St. Pe- 
teesborg synei Stemningen mere neh- 

teytt end nogen Stube fet. 

Chadwick-Sagen. 

Hendes Historie lyder som et 

Æventyr. Hun siges at ocere Kana- 
dier af FødfeL fodt i Ontario, Ka- 
nada, i 1857 eller der omtring. Alle- 
let-e sont Barn drog hun Oplnærk- 
somheden. Hendes Ravn som Pige 
var Elifabeth Bigley. Hun bildte 

Zoll ind, at hun havde en ftor Ako s. 

Beute. 
Da hun var 22 Aar, lebte hun rt 

Orgel og betalte med en Rote, hvor- 
under hun selv havde strevet en ung 
Former-H Naon. Den Gang undgik 
hnn Straf som »utilregnelig«. 

teort efter optraadte hnn i Cleoes 

land, Ohio, hvor hnn laante Penge 
nna sin Softers Mahlen blev jaget 
Paa Daten, giftede sig med en svensl 
Doktor Springsten og blev flilt fra 
hnm efter 12 Dage. 

J lcengere Tid førte hun et rent 

Eventyrligt Liv. Saa laa hun fyg 
paa et Hotel i Erle, Pa. Hun var 

rig, men havde inaen Penge hoS fig. 
Foll forbarmede sig over hende. Da 
nun var rejst til Cleveland, og Foll 
stndte l;ende·llrceoebreve, var hun vor-. 
De modloq Mindeblade om den afdøi 
de sirevct nf hende selv. 

Eiden blev l)nn gist nied en Far 
tret Scott, narrede ham for, lwad han 
cis-de og forlud hann Alter lvlev lJUn 
ask med Ooolmz og med ham har bun 
Tsznnrn lisnil Monden døde og ef- 
terlrd iig en Dei Form11e. 

ihr-He Wann optræder hnn i Toledo, 
Eise-, for-: Illadnme De Vere. Her 
Ist-the lsxus Flot og flreo fallte Note-S 
til et Lislch nf Ps40,()00. Hun blrv 

ophnnet en d: it til II-, Aar i Feenfis 
les. J 1'-"OJ’. lsennadedes hun af Gn- 
orrner fis-Here «Hr.r-sident) Mcskinlerx 

FJun los-: tilxsnne til Softeren og 
Scogsxsen i til-Inland, Da« her blev bun 
lendt med Tr. lfhadmich 

Her hemmt-Or san for omlring et 
Aar sipen denkes- sidste ftore Stünle 
tier. Hnn lcldie Bankier Jra klim- 
nollscs, en Ven If Dr. Chadwict, hjem 
til fig, viste les-m en Patke Bank-spa- 
—pirer, indehsltende 15 M·llioner 
Demut-. Hun bad ham gennne dem, 
da hunsitle vilde lade sin Mand vide 
orn den ftore Formne. Hun vifte ham 
en Liite over Beersdipapirerne i den 

forseglede Polle. »Wer saa god at 

strive deres Navn under denne Liste«. 
bad hun hom. 

Reynoldö betcenlte sig et Øjeblil, 
men ved hendes indignerede Mine 
ovetvandt hun hans Betcenlelighed. 
Han nnderstrev Listen uden at se 
Pallens anho«lb· Derved sil hun 
Midler i Hemde til at begaa de stote 
Bevragevier. 

Pullen er fenete bleven aabnet og 
vilte sig at indeholde ,,Veerdipapi- 
ret« til det svimlende Vol-b af 
815,246,000, men alle erklorrede vier- 

tnølr. Carneciegi Navn er sat under 
en lJel Del af den«-, som tidligere mel- 
deln Et af Papirerne sial endog e: 

llære, at Carnegie holdete en Arv see 
hende paa 810,246,000. Carneaie 
næsqtrr det -««,·.le. 

Paa Grund-lag af digse Papirer 
har hun saa begaaet sine senere 
Sv"ndleriet. Overfor Banken i 
Oberlin var hun forsigtig i Begon- 
dclsen laante og ketnlte tilbage med 

gode Renten Saad.1r. ajorte hun 
ssere Gange, indtil hun havde faaet 
8240,000,« og Bnnlen maatte lallt-. 

Flere andre prøvede hun paa at 

bedrage, men uden Held. 
Det sidlte nye om den Sag er, at 

ilere Vanler i Ohio bar maattet 
·lulle deres Dere. Saaledeg meldes 
der fra Conneaut, O.,at baade Ffrst 
National Bank og en Afleegger af 
denne. Conneaut Hnrbor Bank, har 
maattet lulle. For deres Bebt-Im- 
mende er det dog nsol tun Folls Ober- 
lkb af Frygt, der har tvunget dem til 
mtdlerttdig Lukning. De mener at 
kunne aabne igen oin en Uges Tit-. 

Glædelig Jul! 

I 
Yttdigftc Rose er fanden 

TI-? Blandt stiveste Tome opk«1mden, 
Min Jesus,d en dejli«ste pede, 
Blandt syndige Allessnciker grodc. 

Min Jesus, du« stedse fkal være 

Min Rose, mit Smykke, min 2Ere, 
De giftige Lyster du dødek, 
Og Korfet saa lifligt forsøderi 

Exz- Wiss-s » ;g-x.-xy:«p.,k)—«).,g-yssp M III-»F- scsskski — iies sey-« sc-. sc. Wiss-»sc- Esseka 

NordtI-Asscekeu. 

tlndersøgelses-Koitiikiis: 
sinnen holder sit første 

Mode iPatis. 

J Gaar holdt den Kommission, 
der er valat til at underssge Nordw- 
Assærem sit Aabningsmsde i Ubert- 
tigsministeriets Lokaler i Paris. De 
forsiellige Mehlemmer, eet fra Rus- 
land, eet fta England, eet fra U. S. 
ca eet fra Frantria, var alle til Siebe-. 
Admiral Fouriieu det franfte Medlem, 
valgtes til Kommissionens Jemand- 
De 4 blev faa enige om at vælge Ba- 
ron Spaun as Øfterrig som det femte 
Medlem. Derpaa ajournerede Kom- 
missionen for at afvente hans An- 

lomst. 
J Aftes Kl. 6 vilde Præsident 

Loubet msodtaae Admiral Davis, De 
for-mehr Staters Medicm paa Kom- 
missionen. 

Optorct i Sydkina. 

J Folge en Meddelelfe fra Honas 
long til Reuters Bitreau synes Op- 
røret «i Sydtina at brede fig. 

Man bar hidtil ttte tunnet faa 
paalidelig Bested om Tilstanden; kun 
den Kendsgerning hat staaet fast, at 

shele Kwangsi-Ptovinsen »e: bleven 
Iforarnjet, at Købmændene har- lut- 

Iket dereSButitter og at Folk ille mere 

Lvil arbejde —- alt af Hensyn til Ris- 
veroverfaldenr. 

Regeringen i Peting hat da ogsaa 
maattet give Vicekongen Tilhold om 

jal lkæsse ulcsorligeForberedelser til cit 

nedslaa OpwreL 
Fra Kanton meddeles, at hele 

Pecefekturet Ljutsjov —- kun 80 Ki- 
Hometer ftsa V-«cekongens Sie-de — er 

si Rsebellecnes Haand, og at disse 4 

HGAnge hat staaet de kejserligs Trop- 

Iper tilbage med store Tab. 

L En anden Beretning gaar ud paa, 
Hat Rebellerne fra Kwangsi allerede 

Hur fo.renet sig med de urolkge Ho- 
Weder I Jiinnam. 

Ncesften alle fydkinesiske Aviser brin- 
get Meddelelfer om Rebellernes Ero- 

xbring af nu en, nu en anden By —- 

kg om de kejserlige Troppers store 
Tab. 

Vicckonaen ovethvangsi bar mast- 
tet bestille 2000 Mausergevcerer og 
200,000 Potroner hor- et tnfk Firma. 

jOprørernc syncs —- ad hemmeliqe 
Veje -—--- at være blevne vel 11drustrde. 

J Tjetsjuan sial deres førfte Fo- 
rek have vaeret en Kvindr. Men hun 
er allerede kalden. 

Denne Sag synes ikke at skulle tage 
nscgen Ende. Senatets Bimgoosmite 

Apostel John Henry Smith. 
Sagfører Taylor føgte for nylig 

Iat faa ncermere Oplysninger om de 

saataldte ,,Gaveægteskaber«. Disfe 
Ægtestaber er ifølge tidligere Bib- 
ners Fortlaringer de Virkelige My- 
game Giftermaai. Men der er ingen 
anden Optegnelse over dem, end den- 
der cspbcvares i Templet, og den har 
Komiteen hidtil ikke kunnet faa fat i. 

De spukng Smitl), om ,,Endow- 
ment« var nødvendigt for et Tempel- 
crgteskad. Han svarede undvigende. 

»Nimm Senator Smoot' være ble- 
vet Apostel uden Endowment?·« 
spurgte Lamm-. »Ja, han kunde 
vcere blevet valgt,« svarede Smith. 

,,.8iunte han have ægtet fm Huftru 
for Tid og Evighed?« spurgie Juv- 
lor videre. »Ja, han kunde det,« spa- 
rede Smith, og hcm tilføjede, at han 
troede, at Smoot havde underkaftet 
sig Gsaveceremonien. 

Flere af de indftcevnede Vidner 
ndeblev af forskelliqe Grunde. 

Under Krydsforhøret sindrømmede 
Il. S. Marichal fra Utah, B. B. 
Jamnood, at der itke var gjort man- 

lae virkeliqe Fcrføg paa at standse de 

pelyaanw Athefkaben 
) Zaqens videre Bebandling er ad- 

.fut tik efter Helliadaqsferiem 

har den til Behandling, og blandt an-. 

dre Vidner hat Kom. atter afhørt« 

4 
Ligaer ct Uivækk. 

l 
J Dei mennestelige Legeine lskgiier 
meget et Ursvceri. Noget lominer i 
Herden. De entette Dele nægter at 

udføre sitArbejde, og De stynderDein 
til Urmageren. Hundreder af Klot- 
ter bliver sendt til Urinageren i Til- 
faslde, hvor en Draabe Olje vilde ha- 
ve liragt alt i Orden. Rev. R. J.i 
Th. Agkicoia, Modena Gu» sitt-. 
nei: »Jeg betragter det fom min 

Pligt at bereite miii Erfaring med! 
Deres Flurito, sin jeg hat brugtl 

—i min Familie i de fidste ti Aar. 
Sygdomine, sein tommer af urent 

Blod, Forkølelsse, etc., saasvsm Lu 
Grippe, Rheuniatisine og andre Stig- 
dcmme, hat jeg kureret i min Fa- 
milie uden Hjcelp af min Huslaege, 
tun ved Brugen af Kurito. Alt vndt 

forsvandt i Løbet af nogle Dage« 
Jeg anser Kuriko som den bedste og 
billigste Medicin -i Handelen. Dr. 
Peter’s Kuriko, det gamle prøvedel 
Urtemiddel, er den »Dtaabe Olje«,J 
som bringet det inennesielige Uns-UT »i: Orden igen. Den uddriver de U-4 
renligheder, sin hindrer de enkeltej 

IOrganer fra at viele, bringet Ma-( 
ven, Fordøjelsesorganerne, Nyternel 
oa Leveren til at arbejde tegelmces-( 

»lig. Den er ikte en Apothekermedigl 
Min, nien scelges til Forbrugerne di- 

Frckte af Fabrikanten, Dr.Petet Fabr-l 
Hnel), 112-114 So. Hoyne Ave» Chi- 
»ca-«1-o, Jll. 
s 

, Chieago Universitet. 

,,World Herold« for sidfte Sem- 
JDag indeholdt følgende bidende Sa- 
"tire under et B:’llede: 
i 

) »Da Chicago Universitet hat af- 
«staffet ,,tl)e doxology«, henstiller 
Loiiisville »Eourier-Journal«, om 

ikle noget liat dette vilde vcere et an- 

taaeligt Subftitut: 

l«i".«sis(-.l»lin from Mmm sill Noli-im mme 

’l’» msikp nur »Hm-i M is is imm: 
Die-ice- lt(i(·k«l- Hei-—- mnmnsnth ApniL 
Waise tsuimitless give-l n il sinn(i«·k(1oil! 

! Nækmte Omah.1-Viad tiispjeks 
s Maasse saimne Sang vil heres i 
iNebrasta Universitetskredfe, naar 

iRoclefellespMonumentet bliver Mill- 
ilet paa vort Universitets Cum-plis. 

En ny Ulykke 
i Minneapoli5. 

En Mut falder over paa et 

Hotel og dræsber 8 Men- 

nesker. 

Dei var en Mut af Peck Bygnin- 
gen, der svar bleven staaende efter 
Branden, sont vi nylig bereitede om. 

Der var to Hoteller, som var truede 
af den fiaaende Mur. Folk var« 
straks flyttet ud af dem, men da Mu- 
ren viste sig at blive staaende, flyttede 
de atter ind. Det stete faa efter 
Midnat den 2(). ds» at der rejste sig 
en stærk Storni, Muren faldt over paa- 
Crocket Hotel Dg knuste Bygningen, 
sont Folk laa i deres spdeste Søvm 
Der var 14 Mennester i de forstel- 
Tige Dele af Hotellet. 8 af disse 14 
dræbtes. 

Ogsaa i Belmsont HoteL som laa 

op til den nedstyrtende Mur, blev 
nsogle Mennesker saarede. Murbrvkker 
trcengte ind igennem Væggene tsTl dem. 

J Erocker Hotellet kom Kone og 
Børn uskadt fra det, hvorimod Man- 
den blev saaret. 

En forbigaaende allarmerede straks 
Brandvcesenet, saa den opstaaede 
Brand snart blev flukket, og Brand- 
mændene beqyndte RedningsarbejdeL 

Dei Var underligt, at nogen flap 
fra det med Livet, da det hele styrtede 
ned og laa som Vrag i Basementet. 

En Mund Ved Navn Hans Ander- 
fcn hortes at synge svagt paa Sange 
fra sit Hjecnland Men faa for-stum- 
uiede Bangen. Hjælpen kom for sent. 
Han laa med tungt Tømsmer ever den 
nedte Del as sit Legeme. 

Mrs. Anna McNevig havde ligget 
i fin Seng paa 2. Einge, dsa Muren 
faldt· Brandfolkene fandt hende i sin 
Zeug i Basementei. Hun havde ikke 
fnaet faa meget som en Skrnsmsmes 

Født paa Juledag. 

Det synes, som Juledag vtlde 
vaete itle saa lidt as en Mcerkedag, 
selv om den ikke var Ftelsetens Find- 
selsdag. Men denne Betdens-begiven- 
hed overstygger alle andre, som den 
ogsaa hat hast starr-e Jndflydelse paa 
Verdens Gang og Udvikling end no- 

gen anden, ja end alle andre Begiven- 
hedet tilsastnmem 

Dog knytter der betydelige Begi- 
ven·he.der, baade historiske og bit-gra- 
fiske. sig til Juledag. Vi skal lun 
nasvne nogle af de sidste. 

Paa Juledag sødtes Sit Jsaac 
Newtonz Wälliam Collins (lytisk 
Poet); P S. Gilmsote (stot Musik- 
ler); Richard Person (den lcetdeste 
Klassiker, England nagen Sinde so- 
stret; Johan Jakob Reisie (en be- 
iømt tysk Ostientalist); Clara Butten 
(Filanttospkst, som otganisetede «det 
rsede K-ors«); Admiral Rohan og 
mange andre. 

De hat so-m Bøtn maattet nøjeö 
med een Dag baade sor Jul og deres 
Fødselsdag, smen saa hat de til Gen- 
gæld kunnet glcede sig ved at have 
Fødselsdag samtnen med den støtfi«e, 
Jorden nagen Sinde saa. 

Til de Unge. 

Hat J nu hustet at saa Bested, om 

eders Fotceldre eller Slægtninge vg 
Vennet hat en god Bibel, hvsori de lan 
sinde Guds Otd og ttøstes detved. 
Skulde diet verre for sent at gs’ve en 

Bibel som Julegave, da kunde den 
maasse vcrte passende til Nytaatss 
anve. En Salmebog ellet Husam 
dagtsbog vilde iogsaa vcete en gov 
Gove, lssvot en gosd Bibel habes. Striv 
til Danish Publishitxahonsy Blatt, 
Nebr» for satalag ogPtiser. 


