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Ny qu iro» Russland 
Autoriteterne frygter en 

Kolcra-Epedemi iZi. Pe- 
insber 

Striken fvrnyes i Lodz.I 

Lidt Kkigs-Siaiistik. 

»Autoriteietne viser ilke liden 

Frygt for, at en Coidcmi af virteiig 
Kolera flal udbreve fig i Lauhei, nat-: 

del tax-me chr kommen Sporadistc 
Ti! fckl « ha: bist fis pas forsiellige 
Sieb-h og Autoriteteine isger de 

strengesic Forholbsreglcr fcr at Hirs- 
dre den fra at komme til St. Peter-« 
borg, Mosiov og andre sinke Siedec.l 
Tyfoid et nu pratlisi talt epidemisk 
i Si. Beim-both Dette Telegram 
fka St. Petersborg bragie »C. R R. " 

den 15. ds. 

Fra Lodz meldes: Striken gik den- 
14. ds. ind paa et nyt Stadium. Eh 
stoti Flertal gik paa Arbejde om 

Msvkgenem og alle menie, at Striken 
var endi. Men om Effekmiddagenl 
gik Arbejderne attet paa Strike udeni 
at give nogen Aarng verfok. Faii brikejerne var tilbøielige til ai lukke 

Fabrilerne og afsledkge Akbejderne,- 
men der lom ikce in nogui enueuqi 
Afgsrelir. l 

Associaied Preis me.der samme« 
Dag fta Ladzx Dei er flatt, at 

Stkike-Agiiationen nu ledes eftek vell 
tesinerede Linier De ftore FobrikterZ 
staat lukkede, mcn man bat opbagxt,· 
at Mendene, som ille er paa Arbeth 
mosiaget Beialing fra en mnsteriss 
Kildr. Atbefdsgivekne synes at vir- 

te fnldficendig uornaniseredr. 

Andre Besværligheder· 
; Bibere bereties der fra Si. Peters-! 

Gorg, at Hvede og anden Fragt op-; 
hoher sIg 7 sndøstlige Ruklanv paa 
Grund af, a! Affenderese ikke kan fna 
»cats« not. De er inget fra den al- 

mindelige Brng til Befordring af 
Troppet, Ammuniiion og anden For- 
syning for Osten. Summe Aas-sag 
medfsret KnlmangeL faa Jeknindns 
strien teues med Lutning. 

Smulek fka Krigen. 

stlge Snalken i Ktigsdepatte: 
mentet i St. Petergborg hat Gene- 
ral Kuropatlin anllaget Genetathi. 

penberg for Jnfuboldinatiom idct han 
forlod sin Kommando uden Autoritet. 
Medeas bestemt Underrelning mang- 

ler, fynes det at vcere den almindelige 
Mening, at General Gripenbetg efter 
den sidfle Flantebevægelse bebrejdet 
K xkopatlin sont Zwerstbefalende for 
Mangel Paa Underststtelse, og esse: 
en stounfuld Cin- s-xls«d hrn Ihn 
for ul gut LEl 3711:«-.1«d sg Inst-Here 
perfonlig til Reise-ten 

Den officielle Krigs- 
support 

Den ossicjelle Beretnin«1, fta Kti 

gen-Z farste Aar (ille invvefattende 
Clatistillen for Port Arthur) fast- 
iet Antallet af dræbte i Krisen til 

mellem 40,000 og 50,000. Statistik- 
len vifer 180,439 Ossicerprr og Mens- 

ge gil gennem Hospilaletne nor-d paa, 
hvoraf 1,710L)fsicerer var saarede Ia 
1,308 fyge. 53,890 Menige var san- 
tede og 72,581 syge. 4,474 saarede og 
den i Hospitaletne; 6,4l4 saatede og 
11.,248 syge blev Invaliden 9,12«.«1 
vendte tilbage til Rusland vg 21554 
er endnu i hospilalernr. 77,00 an- 

lages at vcete gaaet tilbage til Ge- 

lederne.«.» 
Rnsferneö S;yrle. 

Ita Tolle beretles efter Melding 
sra Zellen, at Rassen-es Stykke mel- 
lein Chalde leivee og pas-bin er 450,- 
000 Mand, as Mlke 280,000 er paa 
Clagllnlen Den Instaan Fangep 

Rugland og Knlden sank Skylden 

Besd et specielt Misde af Sundhedö-; 
kaadet i St. Louiö blev man enigz 
un, at den epidemiske Sindsfhge, 
sum heisler blandt de fattige i dennc 
Bu» sinldes Lidelser fta den strenge 
mit-de og Jødeforsplgelsen i Rusland,l 
for de eacigrerede hertiL I 

Z siojte Uge et 22 sendt til Ashlet,l 
og 9 er under Observation i Byens 
Hospiiai. Dr. Wheeler Bond paa-( 
f!aar, at en ualniindelig Procent afs 
cxndgsygen i St. Louis sindeg blandti 
de russiste Jeder, som nhlcg er kam-I 
men til betie Land. 

« 

Studdet ved Nevaindvielsen. 

Denllnhorsøgelse, som en Kommis-j 
fion hat anstillet i Anledning af! 
Studdet ved Nevaindvielsen den 19.! 
Jan» og sotn man frygtede var et! 
Attentat paa Czaten, har givet til; 
Resultat, at det tidende Gardeaktillns 
rig 1. Brigade d. 17. afholdt Øvelsek,! 
hoorved man under Befaling af enJ 
Løjinant assiød Stud i Kaseknegaar-’ 
den. Da Øvelsen var sluttet, stuldel 
Underofsicererne paase Rensningen 
as Kanonerne, ladx dem smøre ind vgl 
Mundinggshcktten spaasatte. Dette 
isdsøries rgsan as 2. og ."-. Afdeling,J 
sit-n dtn tnnsnsanderende Underossicek 
Erd l Asdelina undlod dette og lod« 
tnn Mundingshætten paaiæite. Den! 
1.(I. antom Battericheferne ogDelingsJ 
san-kne, da der allerede var spændt 
for ug Afdelingen var parat til at 

asnmrchete. Alle Battetiet maatte 

sidde as oa Kanonerne blev inspice-- 
rede. men tun det hdte; en Del be-» 
boldt Ijtundingshcetterne paa; ind-J 
til de var ankomne til Stedet, hvoH 
S..ls.tten blcv asziveL Kanonekne i; 
L Ast-Hing ist-n ladet meh blinde’ 
sitt-mater og KrudL uden at de blev 
Vistede nd. Ved senere Forsøg er dek» 
godtgjoki, at as I Øvelsesgranater, 
scsni man laade i Kanonerne, faldt 
de 4 ad under Kprslen paa Grund 
as Nhsielsen, men den scmic blev fid- 
dende. Kotnmigtionen unser det nu 

for sandsynliat, at en as Øvelsesgra- 
naietne hat besundet sig i Kanonen 
sra den 17., hvad der faa meget let- 
tere tunde ste, som Mundingshcetten 
inwd Reglementet ikte blev aitaget, 
sprend Kanonen stulde bruges til Sa- 
luteting, og heller ilte blev vistet ud. 
Resterne as Kardæsthylsteet, der blev 
sundet i Sneen, viser hdermeke, at 
dei Var en Øvelseölatdæst. Da hdcr- 
mere Soldatetne ved fsrste Batteti 
sprsteAsdelings anden Kanon hat nd- 

sagt, at denne Kanon ved Affyringen 
as Salutstuddet lob to Stridt tilba- 

;ge, anser Kommissionen det sot glvet, 
»at det oxnialteqSlud blev assyret as 
denne Kanon. z 
.--- ----.—.«- 

I 

m vg de Dom-, Japaaekne hat sum-et 
»paa Slagnmrten, var i, tyder paa, 
Hat Ruöserne mangler Sto og Winter- 
Ulædcr. Der for!11e11e3, at Ubsmtels 
Heu for Kalt-en for-get Sygdommen 
olandt Ruf-ferne De sidste Overslag 
sætter Russernes Tab ved Heikontai 
til 25,000. 

Videte san nieddeles, at en tredie 
rusfist Essarde, Lestaaende af 4 Slag- 
siibe, en Krydser og to Hjælpetryds 
He er afsejlct fra Libau i Onsdagg 
for at forenes med Admiral Rojest- 
vevsiys Estarde. 

Admiral Togo er afsejlet fra Kurz 
Japan, syd paa, men hanö Bessern- 
melsesstrd er en Hemmelighed. 

Dampstibet Tremont, som er an- 

kommen til Victoria, B» C., bereitet, 
at Japan hat sat en hel hær i Ar- 
bejde ved Port Arthur for at hæve 
og reparere de sunkne russiste Stibh 
og For-gessen af den japanste Flan- 
de ved russiste Skibe vil blive aben- 
tet stor. 

«Dansteren« War to M out- 

Ugen. BLZO aarlig. Pape-Nr. Mi- 
L 

Kansas Oliemænd sejrer. 

Forslag om ,,State Refinei 
cy« vedtages med Werdel- 

dende Majoritet. 

E«n Seit over Standort 
Oil Company. 

Staten Kansas lader til at skulle 
blive en Rival til det store Standard 
Oil Compani, idet den vil begynde 
Konkurrenten paa rassineret Oli-Jn- 
dustriens Omraade. Ester 4 Timers 
Debat, i hvilten 60 Lovgivere holIt 
Taler, den 15. ds. vedtog Huset »thel 
state resinery bill« med den vældiges 
Majoritet 91 mod 9. Alt, hvad dxkj 
nu svidere behøves, sor at Kansas-! 
tan drive sin egen Olieindustri, erl 
Guvernørens Underslrist. I 

Lampen angaaende dette LovforsI 
slag var meget hed. Hundreder as 
Tilftuere oversyldte Repræsentant 

« 

Lamm-erei, mange as dem var Olie-» 
producenter. En Delegation paa 
400 sra Qliefelterne truede Repron 
sentanterne med politisl Ded, dersom 
de siemte imod Forslaget. Petitisoner 
til Lovgiverne sra deres Verlgere 
boastavelig ordrede dem til at stemme 
for Forslaget 

Hele Kansas sra Ende til anden 

ønslede Villen passen-L og den pas- 
serede. Loven, der as Opvonentetne 
laldes en »populist srcat bill«, er den 

simplest·e, som Kansas- Legislatnr 
nagen Sinde hat vedtaget. Den hat 
sin Oprindelse i det Faktum, at Pri- 
sen paa urassineret lcrude) Olie nn- 
lig var salden sra 81.20 pr. Bartes 
til 70 Cents, medens Prisen paa ras- 
sineret Olie, som brændes i Lamper- 
ne i ethvert Hjem i Kansas, vedblev 
at vaere 10 Ets. pr. Gallon. 

Loven bestemmer, at der slal byg- 
aes et Tillceg til Statsscengselet i 
Pera sor at itasse Arbejde til Stats- 
fanaerne i et Olierafsinaderi. Denno« 
Vestemmelse er sat ind sor ille at 

aaa imod Statens Konstitution, der 

sorbnder Statten at besatte sig mcd 
privat Forretning. 

Eiter Guvernsr Hochs Mening vil 
Kansas Glsperiment gsre Kunder 
for Standatd Oil Company nd over 

hele Landet. Man vil erholde Tal, 
som viser, hvad rassineret Olie bitte- 
lia loster at producere og rassinerh 
og disse Tal vil man sprede nd over 

Landet, saa man vil saa at vide, hvil- 
len enorm Profit, Olietrusten nu gaar 

as med. 
Det vaatænlte Rassinaderi stal kuns- 

ne rassinere 8000 Barvels »crude 
eil« om Daan. 

Men Standard Oil Kompagnis 
"Monopal har ille alene valt Opstand 
Hi Kansas, ok, ille alene denne Stats 

;L.zi;l.slur bar taget Forholdsreg- 
»le: derimod. Ogsaa i Washington 
tager man sat. Repræsentanthuset 

Ier starlt ester Standard Oil Co. Dei 
vedtog den 15. ds. uden Modstand en 

Resalution, som Repræsentant Camp- 
’bell sra Kansas havde intkoduceret, 
og som paalwgger Commerce and 
Labor-Departementet at anders-ge 
Standard Oil Eos Operationer i 
Kansas med Bagtanle om retsltg 
Forsølgelse as Attorny General eller 

sornsden Lovgtvning. Praftdenten er 

ogfaa med paa, at Olietrusten stal 
ses ester i Sommenr. Han hat i An- 
ledntng as ovenncevnte Resolution 
den 16. ds. udstedet Ordre til Burean 
as Corporationg om cn speciel Un- 
derssgelse as Standard O’l Co. med 
særltgl Henblil paa detg Operationer 
l Kansas. 
Sidste Eftetretninaer fta 

Kansas 

Der»meldeg under M. M» at Gu- 
vetnør Hoch ika syst-s is— Oss af Le- 

gislaturen vedtagne Bill Nsei-af- 
sinaderi. men at hcm o"· « Sen« 

General Lew Wallace dId. 

Fra Crawfordville, Jnd. meldes 
den 15. ds» at General Lew Wallace 
døde der i sit Hjcm, omgtvet af sin 
Familie samme Dags Aften 78 Aar 
gammel. 

General Wallace var en Veteran 
fra baade den mexikansle Ktig og 
Borgetlrigen, og en Tid var han U. 
S.s Gesandt i Tyrtiet. Han var 

altsaa en betydelig Størrelse, men det 
er dog særlig som Fokfatter, han er 

bleven lendt og afholdt. Vi lender 
ham fra »Den Hur« og saa fra den 
Fortælling, der for Tiden gaar i 

»Danfleren«, »Den lyfe Gud«. Han 
er ikke alene en dygtig Fortæller, men 

baade Valget af Emnet og det rene 

tiistelig-pvæsaede Sprog udmærler 
bang Vetter. 

Hans Helbred hat været i Aftagen 
for slere Aar, og for en Tid siden 
faa man Rygtet om, at det laktes 
de mod Enden for ham. Dei var 

illeAlderdsomssvaghsed, men en nagen- 
de Sygdom, hans ellers ftaerke Konsti- 
tution butlede under for. For over et 
Aar havde han ilke været i Stand til 
at fokdøje sin Føde ordentlig. Han 
lod aldria forftaa, at Enden var ncer, 

og man mener, at hans stærke Hel- 
bked og mærlvcerdige Livsktaft var 

Grunden til, at han holdt nd saa lam- 

ge. 
« 

Hans Dodsleje bestrives sotn en 

Rolighedsscenr. Foruden Doktoren 
var tun hans Huftru, hans Søn Hen- 
ky Wallace fra Jndianapolis og den- 
nes Hustru til Siede. Da Doktoren 
forlalte Generalen, at han var dom- 
de, var Von faltet sog qrolig, og hans 
sidfte sOrd var Udtryl for Twst til 
hans foralsmgede Familie. Jdet han 
bod dem FakveL sagde han: ,,Jeg er 

fcerdig til at møde min Skaber«. Saa 
faldt han hen i Ubevidsthed, hvotfra 
han ille mere vaagnede. 

Kamp i det engelske Parlament. 

J Tiksdags -aabnede Kong Edwcrd 

Parlamentets sjette Session under 

hans Regering, og Dagen ester be- 

gyndte Lampen. Det er Toldspørgs: 
maalet, som Joseph Ehamberlain san 
længe har agitetet ior, man vil have 
asgjort. J ,,the house os commsons« 

beugte Mr. Asquith lliberal) Juris- 
spørgsmaalet til sin Klimax ved at 

stille et Amendement til Takifsorsla- 
get, anmodende Ksongen om at opløse 
Parlamentet og henstille Sagen til 

IFoltets Aszorelse 
; Jdet Taleren vendte sig til Partik- 
!er Velsour, bad han denne om at gi- 
Ve et Enstavelses-Svar paa Sporgs 

!maalet, otn der var nogen Forstel 
mellem Joseph Chamberlains sislale 

IPolitik og Regetingens Ptemieren 
ferholdt sig tavs. Mr. Asquitth sag- 
de da, at det Fatium, at Administra- 
tionen ille vilde spare paa Spiel-gä- 
maalet, oiste en utaalelig Forvirring 

Lblandt dens Medlemmer. Austin 
Chambetlain, en Sen as Joseph 
Chambeklain svarede, at Oppositio- 
nens Politik svar at lulle Øjnene sor 

.(:lt, hvad der passeeede i den vorige 
lDel as Verden klynge sig til den 
sædrene Tradition sor 60 Aar siden. 

i Sie Edward Grey (liberal) sagde, 
at bvad Oppositionens Politik end 

spor, saa var den bestemt. Han fagde 
.ridere, at Foeventningen var sladelig 
lsor Landet og bad om, at Spøkgs- 
lmaalet maatte blive asgjort as Folket 
s 

slnn til ten store Masoritet vil under- 

lslrive den. 
l Videre berettes der at man tcen- 

let paa at sammenkalde en »constt- 
intional convention« for ved en Kon- 

«ltitutonssorandrina at give Staten 
were Frilsed til at- drive sit Romua- 
lwl oa til i det hele taget at wodur- 
besste III-UT 

; En Regeringsstrid. l 
Odem hat Rettilat oprette 
Traktater med fremmede· 

Magter? 

«Det Spøtgsmaal ihar der i de fid- 
ste Dage været Strid om i Washing-; 
tvn mellem Præsidenten og Udenrigssz 
minister Hay paa den ene Side Ogi 
Senatet paa den anden Side. Tu-« 
ditionen er jso den, at vor Regecitth 
gennem Udenrigsministeriet opcetterz 
slige Traktater, og saa forelægges des 
Senatet til Ratisitation eller FOR-H 
stelse. ngaa under narværcnde 
Session forelagde Adminisirationen 
Senatet en hel Del Traktater til Ra- 
tifikation, itke mindre end 44. Af 
disse Paaftaar Senatorerne Spoo- 
ner fra Wisconsin og Lodge fra 
Massachusetts, paa Senatets Vegne, 
at de 43 er bleven tatisiceret, 37 uden 

Ændring, og 6 efter, at de var een- 

sdredr. Det er over disse 6, at Stri- 
den er opftaaet. Administrationen 
indrommer fuldt ud, at det er Se- 
natets grundlovhjemlede Ret at anta- 

ge eller forkaste enhver som helft 
Traktat, men paastaar tillige, at Se- 
natet hat tun Ret dertil, ilke til at 

andre eller amendere. Dette bliver 
en Jndgriben i Udenrigsminifteriets 
Rettigheder. Det er jo ogsaa klact 

.nok, at HEndring af en Traktat i 
Grunden vil nullisicere den, da hock- 
ken Senatet eller nogen anden kan vi- 

zde, orn vedkommende Magt vil gaa 
iind paa Traktaten i den ændrede 
Form. Præsidenten og Udenrigsmis 
nisteren 'har derfor — fom det sy- 
nes os logist rigtigt —- efter Samraad 

»med flere af Kabinetstnedlemrnerne 

iindtaget den Holdning, at de intet vi- 

tdere vil gøre med de amenderedeTrak- 

)tater, men betraate dem fom forta- 
istedr. 

Om vi forstaar Sagens Samt-nen- 
hceng rigtig, saa er det Voldgiftstrak- 
tater, Senatet har ændrei. Og 
Spørgstnaalet drejer sig til sidst om, 

Ibvem der stal bestemme om enSag stal 
lafgsres ved Boldgift eller ej. Naar 
der opstaar Bansteliabeder og Trakt- 
te tnelletn vor Regering og et andet 
Lands Regeting lfom f. Ets. i Fjor 
om Grcensen mellem vvre og de breit-i- 
ske Besiddelser i Alasta), og Mellem- 
værendet itke kan afgøres ad diploma- 
tist Vej, da besternmer Voldgiftstraki 
taterng at Administrationen, den u d- 

øvende Magt, stal afgøre, om Sa- 
gen ital lcegges for Violdgiftstribu- 
nalet i Haag ellet itte. Men Sena- 
tets Ændring gaat ud paa, at det et 

denne Gten af den lovgivende 
Myndtghed, der stal bestemme, om en 

Sag stät afgotes ved Voldgift eller 
tttr. 

Hvem der her hat Net kommst 

maafte den do mmende Memng- 
hed til at afgørr. Men een Ting kan 
vi da start se, og det er, at dersom 
Semtet stal afgsnrr. om en Sag stal 
gaa til Boldgtft, faa kan vore For-« 
handlinger med andre Nationer kont- 
me til at trætte saaledes i Lang- 
drag, at det hele endet i Visnepolitik, 
og da er det nceppe heller Umagen 
værd at have saa stort et Udentigs- 
masttneri —- vore Gesansdter ved an- 

dre Regeringer, og andre Regerin- 
gers Gesandter i Washington. Det 
stal undre os, om Senatet i det Styl- 
ke stulde komme foran de to diploma- 
tiske Hovedet Roosevelt og Han. 

f 
See-d com special, Feb’y 25. ’05. 

Spod Dorn spooial tmjn will be run 

over (’.hi., st. P« M ä-. (). Ry F’el)«y 25th 

gtopping at Blair from CZ. p. m., to 
6: 35. p· m» Living free- lootnkos by pro- 
kssssnm from statt-. University on the 

thjeots of Puro soc-il (’-om, now to 
TM the Land. The Eradiontion ok the 
Bessiok My. and other important mat- 
toks ot intekost to the tat-met 

Z· R. Mosis-s, Axt-. 

Priesident Harper under Knivem 

Den betendte Las-kne, Prnesident 
Willsam Ili. Hat-per ved Chicago Uni- 
versitet, meldes at vcere alvorlig sys. 
the mindre end 5 Lsyger hnr vwret 
samlet hos ham og raadflaaet vm 

hnns Tilstand. Der er sendt eftet 
hans Sen Prss Ca:.:s.;-;l Harz-er fra 
Moskosv, og hanå Brodcr Robert F. 
Hnrper, sor« var reift til Konstanti- 
noxel for at fna Audie" s hoz Sulta- 
ne Man ved iste, hvad han stader, 
men Lcegernc et enige sm, at han maa 

Inderkaste sig c« Operation. For sm- 

kring et Aar szden blev han cpereret 
fnr Appendicitis, wen Leegerne mener 

ika, sit nrpkhwfmfw thsk erspsdjgek 
samtnen dermed Det er et Onke, 
fom hat sit Sæde nndet Steds i Jud- 
Ltokdeise 

Dr. C. McBirney i New-York, en 

af de Lceger, fom tilsaa McKinley 
paa Dødslejet, er udset til at stulde 
foretage Operationen. 

En fotnuftig Ide. 
En velkendt Læge heulede fornylig 

sine medicinske Kollegers Opmcerk- 
fomhed paa, at de Ved Behandlingen 
af Hjettet burde lcegge mere Vægt paa 

« 

at styrke rette Orpans Musiker og 
Vænae end wo at vndeskwe de for- 
sieffine EIN-Z Jst-steinh» fym paa- 
stod, at det samme MsddeL som sink- 
ker de andre Livsorganer og bygger 
op Systemet, ogsaT tilde ftyrke Hier- 
tet. At Dr. Peter’s Kuriko besid- 
der denne Egenskab er almindelig an- 

erkendt. Hr. K. O. Kittelsen, Penn- 
ot, Minn» siger: «,,Jeg led af en 

Slags Hiertesygdom som intet syn- 
tes at hjælpe. Jeg sik fat i en Flaste 
Kutiko, Tom stankde mig ftp-. Lin- 
dring. Jre Fäsqu beskrede mig al- 
deles. Jeg tisrnader alle-, som lidek 

as en lignende Sng«dsom, at forføge 
denne Medicin.« — Den ængftelige 
Følelse og andre Symtomer, som M- 
Aer med Hjettefygdom, forsrsinder un- 

der den styrkende Jndflydelse of dette 
Horai-jede namle Lregemiddel, Dr. 
Pseter’s Kuriko. Den sælges ikke paa 
Apotheker, men direkte til Forbac- 
gerne gennem speckelle Agenter. Striv 
til Dr. Peter Fahrnekx 112-114 So. 

;Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

! Eu danfk Bagn- 
fønskcsr gern( opgivet en Plads, hvor 
Idcr er Sandfyn!ighcd for, at en Ba- 
gerfvrretning kan drives. Ligeledes 
ønffes ca. 10 ocres god Jord nær ved 
en Bn fbelst hvor der sinds-s en danst 
Meniqhety til Købs eller Leie. 

Meddelelse herom bedes sendt til 

August Th. Christenfen, 
Lancaster, Wis. 

Very Low Rates to lnauguration 
of President Roosevelt 
at Washington,D. c., 

Vja the North-Westen! l«jne. klxvurii 
sion tickets will be solJ on Fab. 38 kmcl 
March 1 untl Z. limin tu extent-ihn to 
return untjl March M, juclusive. Apply 
to agents Clsjunges-N»wir-vadem li·y. 

Ruth. 
Paulus Søfterdatter. 

Af J. Jhlenfeld, paa Danst ved R. 
P. Madsem 

Denne ypperlige Bog er lig Ben 
Hur en Fortælling fra Krifti Tib og 
af interessant og fængslende Jud- 
hold. 

Denne Bog er anbefalet af Den 
kirkelige Forening for den indre Mis- 
sion i Danmark, iog vort Samfunds 
Prcwfter. Bogen er paa 319 state 
Sider og kostet i Omsiag 80 indb. 
1.20. 
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