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Fra Kongressen. 
Pcæfidentsk li: But-stob. 

Med spendt Interesse inwdeserl 
Landets Borgere hvert Aar Kongres-s 
lens Aasbining og Prcesi 
skah og det er jo itle :moer.igt. Kon-! 
gtessen er jo det hele Lands long-iden- 
de M.yndighed, og Ptæsidei.ten, meo 

et wage-at Este for Lan-MS og Natio- 
nens Bel, giver gennem sit Buldstab 
vigtige Henstillinger til Kongressm 

Ptcesidenten tan Mc give Love. Dei 

er hans Pligt ckt hasansdshæve, at »n- 

vende og bringe i Virtsontlhed de allere- 

de bestaaende L«o«ve. Men Im han end 

ikle tan give LIM, scka kan han frem- 
fot nogen anden Person eller Funktio- 
næt sve Jndfltjdelse paa Lovgivnin- 
gen. Og det got han vaesentlig gen- 
nem sine Jndstillinsger, sit Bad-sind til 

Kongressen Sammen med sit Kabi- 
net, Eheferne for de fotslellsige Rege- 
tingsdepartementet, hat han Oder- 

sigt over og Jndlblil i Landets baade 

indentigfle og udenriafte Anlisggenden 
Er faadan hans Kendstab til For 
hol-dem faa fotenet med ædel P-atkio- 
tsisniez faa bliver hans Vudslab na- 

tukligt et ganske interessant Datu- 
ment. 

Selve Præsidentens Bndslab i Aar 
mnsatter ca· 27,000 Ord, saa det er 

longt mete, end vi kan meddel-. Mcn 

genuem en lokt Qversigt stul vi vike 

vote Læsere, at Præsidenten hat et 

liaaide aabent oa omssigtsfnldt Ljsd 
for Land-Its og Foltets Vei. 

Budslabets lænsgste Æsnit dvæler 

Ved Spsrgsmaalet orn Juni-atteind- 
gsivning Hun freut-holder deri sine 
allerede kendte Anstuetset angaaendr 
den Sag, scerlig gest ban gasldende, at 

Statslontml hat vift sig util«ftrækkel«ig. 
Valgfondsthdrag, som ved Under- 

lag-elfen af Astukanchelsladerne i 
New Yorl et blieben stillet paa Bergs- 
ordenem om·tales, og Præsidenten an- 

befaler, at Kotporationsbidrag til det 

nationale Vaslasfontd fonbydes ved Liov. 
Angaaende Avbejdsfsotstyrrelset 

(Stt«·tes, delouts etc.) udtaler han, 
at det Villde viere uvift at for-byde Ret- 
ten at stride ind. Det amerilanste 
Iolt er for sund-døm·n1ende til, at det 

stulde lade sisg tegeke hverten as Plato- 
leatiet (Rig«mandsvaelde) eller Pod- 
len. 

Bekdenslfrelden — Ametitas Del i 

at freut-me den omtales. Her udtrnl: 
let Ptcesidenten sig om ,,Retfcerdigc;s- 
denö Fred« og sigek, at »der er Frei-I- 
denragoget saavel som Angst-mags- 
get«. 

Angaaende Jmmigkation siger Prak- 
sivenien fertig, at Jndvandrerne dur- 
de tilslyndes til at blive FarmerQ 

Rineserspptgssmaalet —- ingen vat- 

sentFS Fotandring i Udelullkelseslss 
ven nnbefales — men den bestvaendes 
Lov bssk andendes tettfækdigerr. 

De filippinste Øer — Fremtstridtet 
under amerikanst Stint-e besten-T 
Pkæstdenten anbefaler Frihandel mel- 
lem Ottget og Wlandet 

Panasmatunalen —- De Fiorenede 
States et nsdt til at fuldfore den saa 
hurtiai fiom net-list Prcesidenten er 

tilfteds med de Fremsiridt, der er 

winkt. Der maa gives videre Pupil- 
linger. 

Adsmance —- Præsidenten unbefa- 
let fødetal Tilfym Han sogen »Bei 
lzar vift fisg altfor flatt, at visse af di 

Marnd svm fokecktaat dkpse Korpora- 
tioner, bryder stg tun lidt om den 

etthtislte Flon mellein Ærllghed oa 

Ucerligtlped.« 
Feld-Revision —- den er ntnswlttkgl 

indtil visfe Jnstereöfestfeeter wen-met 
til en Slsasgs Forstaaelse der-onl. De 

steste Falls t de fvrstellige Statet maa 

tun-ne gavnes derved. Det et M ttd- 

lig at udkaste Plan. 
M pua offentltg Tilltd Den 

: vsetisltqe Time-stand bar aMg stimt 
NMtfvmforAildem mendeeet 
Wechsle fca ,,Mscals«, W 

udarmhjertigt burde forføtges. Prok- 
sidenten et tiikfresds cned Wand-hand- 
sen af Loven angaaende Ctvtltjene- 
sten. 

Offenttig Land — der tkænges IEH 
nogle sForondvinger. Losvene børj 
amendekes efter de nætdmende Om- 
standigheden 

,,Currency« — Enthver fotnsutftig 
Betragtning fowter, at der tilspjes 
dort Pengsesyftem meke Exasttsttei. 

Flaodem — Prwsidenten siger at vi 

heb-ver ikte at bygge fkere Krigsstibe 
end dem, der er under Konstruktion 
men flere forætdede bot erftattes af 
rittekig moderne Krigstsfkbh 

Vore Øer. — Kapitalber stulde 
ovmunsttes til at andringe deres Mid- 
ter dek. 

H Statsanerkentdelise — Ptcesidenten 
»Mbetfalek, at begge Par Terrttorier, 

lOttkahoma og Jndkan Territory og 
New Mexico og Arizvnaaptoges som 

Ito Statek i Unkosten 

; Ktiminnlloven — den bøsr forandres 
derben. at den muliggssr den hurtigst 
mal-ge Asstrasselse af »grafters«i 
høje Stillinger. 

Niagam Falls —- Staten New 
York butde gøre for den, som Cali- 
fornio hat gjort fsor Yosemite. Grand 

Canyon paa Coloradofloden viskde Pras- 
sidentm oøre til en NationalpattL 

De konfadekekede døde. —- Nationen 
bar passe deres Grave. 

Hawaii — bot oldng bkive et Ter- 
ritokimn, kwot den tegerende Masse 
of riae Plantagestkjere eksisterer ved 
Hjælp af ,,coolie« Arbefde. Kun soo- 
dcmne, som er siikkede til at Ave ame- 

ritansie B"cstgere, maa tillofdes at in 
vandkr. 

Bøffelsosksen — ønsier Ler- 

ninqen ckf Bossel«hi«ot«dene bestryttei. 
Man fek ftkaks, at Bild-siebet er 

ganssse einfaitende. Men det er jo tun 

hu af be behandkede SpørgsmaaL der 
Lan kaldes dick-Wende Forrest i 

Rækken crf bis-se er dei om Tilsyn med 

Jernbanekompagnieme og andre Kor- 

Porati«oner. J bei Stykke er Præsidetsp 
lten baade klar og bestemt. Han herv- 
der, fom allen-de næsvnt, at Stute-« 
kontwi er uiil«siræktelig, og ForEbudD 
lov forslaar ikae. Der maa være Tiks 
fyn og Kontrol. Dei eneste, man kri- 
tifeter Ved hans .Hert;st·illing, ek, ai han 
anbefalek Kongresssen at give »Jnter- 
state Commekce ComsmIssioM eller en 

enden Kommission saaEdan tonmale- 
rende Myndigikeo Man frtygter for, 
at dette Alternativ oil give Jernbane- 
fokket Lejligihdd M at indvikle og uds 

hale Sagen- 
Præsidentens Udtalelse om Tonne- 

vision er Demokraterne altfor svag. 
De Lan it'ke nojes"med Reciprociiet 
og tager itike starre Henssyn til Bar- 
dien crf Stadigihed i Fiorretnisngsverss 
denen. Dog glsæder de sig over, at 

ban itke færslIUg prjiser Besiyt"tel«fes- 
to«l’d. 

Gen Tinsg, sich bei fra Washing- 
ton, indkønnner alle ossentlige Memb. 
at sjækven i Landets Historie hat en 

Præsident siteoet et nobsere BUT-»sich 
ket, der aander af højere Fædreiands- 
sind og Ønsiet om at opbygge Lan- 
det og sage dets »Prestige« hjemsme og 
»de, crf sØnstet om at Ive Reißet-hig- 
hed msod alle, rige o·g saftige 

Endog Prckstdendens fkrengeste Kri- 
tiIkkere —- og de findeä indewfor hans 

.eget Parti — wodes M est indtømnie, 
at der ikie san kastes Skygge paa 
hans Motiven Han hat sine Idealer. 
Og Sprogets Renhed og Elegance 
berømsmeQ Mange Stormrend siger: 

j,,H-vad vkide jeg ikke give, om jeg dun- 
de btuge Modersmaaket fom han kan.« 

Msd Stummen og Svar. 
, DiBTe mesget vækdisfulide Bogen af 
ten nyskisg coser Biiskop Heuch i Nor- 

Igh fang nu invbunkven i eet Binsd til 
den billige, net-satte Pris 81.50. Bo- 
gen et trykt M goidt Papst og godt 
indbundem Den tun-de bwges tskl Ju- 
Wan 

Stillingen i RuSland. 

En Koinde snigmyrder 
Eihatharvff. 

Fader Gopon for Frev. 

Hvad Stillingen i sin stote Alminil 
deligshed angaar, da kan den ncermest 
lignes ved et Kasos, der ikke er til at 

faa Rede paa. Der er tre Partier, som 
SIlaaet staar intellem —- Regeringss 
pat«ti.t med Grev Wltste i Spidsen, 
Reailttonærerne eller Burean·kratiet, 
Storsmcrsndenes Parti, og saa de revo- 

lutionære. Snart ser del ud, fcm 
det ene Parti hat Qvertaget, snart dct 
andet. Det er besgge Fløjene, der gør 
det oansteligt om itle wmuligt fcr 
Mitte at indføre Orden paa de lovede 
liberale Reformers Basis. De uroliac 
Hoveder paa venstre Fløj fordrer alt 

og alt ad en Gang, — Reaktisonærerne 
Vil have en Dsi"l·tator udsnckont oa lne 

Osprørerne til llnderttastelse Derved 
staar det, — Assgsørelsen liaaer i Berat- 
staalen. Vi er doa endnu as den le- 

nina, som oi udtalte sidfi. at Wille 
med de modekate liberale og alle de nie- 

re oplyste osa rollaere Elementer pag 
sin Zisde til sidst dil nIaa fresm til Seit 

As Entelt«k.edek Pan meddeles, at 
General Løjtnant Saklyarsoss tidligere 
Kriasminister, i Tirsdags er bleer 

sniamyrdet as en Kvinde E erret- 

ninaen derom komm-er med Budlmerer 
wer lktxsdttnshnem Ø«st-Rusland oa sra 
London den 7. ds. 

Regeringen havde sendt General 
Eastharoff til Prcvincen Saratoss fir 
at dcrmpe en Bonideopstand der. 

En Kvinde, som tillhører den saa- 
taldte ,,flyo-nde K«olonne« ais den revo- 

lutioncere Bedraclse meldte sia red 

leveknørens Violig E Tirsdaas ved 

Middiastid oa bad om at faa Genera- 

len i Tale. Hqu affyrede tre Sind 
mod General-en oa drcebte ham. 

Esterretningen dersom naaede St. 

Peteksborg samme Daas Aften, og M· 

.Mitte paalaade Kriasministeren at 

Jbrinac Msadame Satsharoff Budsladsi. 

! Vegivenheden har sat svcert Rote i 
’S«t. Petersbotg, idet man sryater for, 
at Revolutionisterne der vil folge del 

satte Elsempel 
,,D«aily Telegr-apl)«s Korrespondent, 

so«m meddeler dette, tillsspjet, at Lin- 
slet osm at faa Dittator ntonssctvnt tilta- 

ger i Styr«le, og han udtaler ssom sin 
per-sonlige Overlbed’isning, at Grev 

Witte Tro paa den gode Saas Seit, 
stø«ttet til den tcentende Klastses poli- 
tiste Takt, der nylig var fast sont en 

Klippe, nu grad-vis- sdæktes, og med 
denne hans Haab om at gennemføre de 
liberale Reformen ssom lsooes i Cza- 
xsens ManisesL 

Der er Tegn til, at Telearasf- og 

Post-Stri1terne er vdd at give efter og 

optage Anbeidet, men de sorhindtes i 
at am det, sordi Traadene er over- 

staarne og Forbindelsen astbrudi. 
Oder Berlin meddeles den 7. ds» at 

Situationen t«ilsynel"a’dewde sorværtes. 
Der tales am, at det liberale Element 
vil sorlantge Wittes Resignation. En 
Biestutning as Asgrilsuklturister i Mos- 
lsow, der fordrer det nærværende Ka- 
binets pjebliktelige Fierneltse, mærler 
Begyndelsen als en Bevægelse bort fka 
Witte, og der er det, ssom tyder paa, 
at den Bevceaelsse vlsl snart grisbe omtsia 

J Onsdagss bereitet-es der om Fa- 
der Gopons Tillstedsværelse i et Ar- 

befdermsøde i St. Pe"terssbota. Han 
Var der dog som ulendi. Det siges, at 

hasn ved sine Reffer i Udlansdet hat 
modereret sine Anstuelser angaoende 
Rugsernes Mlodenlhed sor Frisheden 
Han er nn vel ttlssredg med de lovede 

Reformer oig rwasder Atbestderne til at 
voere voligr. Men de kalder ham en 

Forrceder t Forhsold til deres Sag. J 
Gaar meldes, at han er assrefst eftn 
Paris imder mWske Mondtgthedee 
sont det tste er ttllatdt Korresponden- 
ten at Wirr. 

Adfkillelse af Stat og Kitte. 

lSIaa nsaaede »den Sag fin Affflut- 
ning. 

J det franste Senct vedtvges i Ons-·· 
dasgs efter lang Ddbat Forsiuget om 

Amstillelse crf Stsat og Kirke. Stem- 
snetne faldt 181 for oig 102 imsod. 

Usdfaddets Kundgørelfe modtages 
nie-d fwr Begejsftring og Raasbet ,,Læn- 
ge leve Reipublibkesn!« 

Tddjigere Prcemiferminisster Com- 
Isses deltog i Debatten og gjorde gast- 
dende, ast kden nye Lcw vilde fikre reli- 
giøs Neutralitet, mvralst Frisgsørelfe 
csg social Fred. 

; Nu hat Loven saa faaet sin sisdfte 
zsparltamentsariske Behandling, og i Gaur 
Tsmkde den «kunldgøres i det officielle 
YOrgam og den trader i Kraft med 

Idet samme. 
Statsraatdet mener at maatte an- 

rende en tte Maaneders Tid paa at 
ordne den nye Regimes administrative 
EnleTtheber. 

Lsoven om KMens Adskillespse fra 
Staten gkk igennem i Deputetetkams 
meret den Z. Juin med 341 Stemnner 

Imov 23.«;. Mesd dens entkekige Bed- 
tagelkfe er det spændte Forhold, der 

lange hat bestaaet mellem Stat og 
Kirke i Fran’kri«q, kuktninetet. Et 

System, der bar holsdt sig siden 1801, 

lda det berømtse Konwtdaf under-ten- 
jnedks af Pius YU og Napvlecm er 

dermed fat u"-d af ffme 
«J«følge Konkordatet var den katvlske 

Kivke Statskirie i Frankr'ig. Kinkerne 
var Regeringseje, og Præsterne Imme- 
des af Stsnten Den kirkelige Ad- 
ministratkon forteresde under en Mini- 
ster i Prwssdentens Kabinet· Men 
med den nye Losv er Ksonkortateck og 
ket System, det skckth opshæver 

Hvordan Vattkanet stiller sig i For- 
Zbodld tisl den nne Okdning, det er end- 

;nu ikte bekendi. Den kaholssie Geist-«- 
’lig«hed i Frankrsig mrsdarsbejfdede Lo- 

nens Vedtsasgelfe, men after at den er 

gaaet igennem, fynes de at ville ind- 
rette sig unsder de nye erkhold 

Lsovens Grundbestetnmelfe er fuld: 
kommen Ssamvitkixyhedsfrihed i For-s 

«hol(d tH Religivnem Tun tillakver den 

itke en Relägisonsøsveslsse kyvotved den 

offenblige No og Orden forsswres. 
Den franiske Stat viI for Fremstiden 

vcere ftigjort for asl Fonbindekfe med 

alle rekigisøse BekendeHeL 

« Skql kaew rettgnetr. 

Dei meldeg fra Albnny, N.t7’ .,., at 

Ehauncey M. Depew vil Vlive an- 

nxsodet om at frasige sig sit Sei-de i de 

Forenede Staters Senat. En Re- 
scln—ticn, der tin-ver hanc- Resignsatidm 
paa Gruntd af huns Forsbindelse med 

Asfurance Siandalerne, vil blive 
fcrelagt Lsegislaturen en af de første 
Dasge efter dens Saimling. Om lngen 
anden vil intrsosducere en faadan Reso- 
lution, san vil Scnntior Edgar F. 
Brackett fka Samt-Ina, der mere end 

nogen anden Mantd i Leg-iglaturen hat 
bit-ragst til Un-d-ersøgel«ssen af Its-summ- 
c--.fel'slasberne, gøre det. Den almind«e- 
lige Mening i Aillbany er imsidilertid, 
at Senator Depew psaa Gmnd af 
ftcevt posittitst o-g Fokretnings- Jan- 
flydelfe vil traetke sig ttthage fra Sena- 
tet, før han bliver anmvdet om ast go- 
re det. 

Alle i Hufet, 
Bedftesfader, Faden Moder og Bism, 

dar lært at sætte Prsis paa Dr. Peters 
jsturilm Den er bleven den faste Fa- 

niiliemedicin i Tusinder af Hierin Don 
er tillavet af helfe-dringende Urter og 

IRødder samlede fta Naturens bota- 

niske Hat-e — intet, fom itle er val- 

gotende Ulig andre Med einer kan 

zden ille erholdes paa Aspoteken Den 

sælges direkte til Forsbrugeren gen- 
nem specielle Agenter, anifatte atf Fspa 
brilanterne, .Peter Fallxmey ök- 
Svns Co» 112-—118 Slmutth Sohne 
Asve» Mitang Illinois. 

Togulykke paa Union Pacistr. 

16Menness ker Idrcebte og 

mange fa-arede. 

Fra Gteen River, Wyo. betettes i 
Gaar om en sorgeng Togulykke. Ei 

sstgaaenike Passagervvg, the Oder- 
lan'd Linrited, og et vestgaaende Fragt- 
tog .lsø«b kige äde henanden ved Ah 
Seit-, Efem Mil fra RsocOl Springs, 
Wyo. Begge Tsog havde sat ekstra 
Fart paa, Passagertoget for at ind- 
rin«de tasbt Tidd og Fra-gttoge"t for at 

snsaa Grseen River og der pas-sue Jl- 
togeL Det var ved Kl. 2.45 o«m Mor- 
genen. Saa brasede lde saaledes imod 
hinan-dem 

Angaaen"de Wde og saiarede siges 
gansfke kort — 16 Mennesier drscesbtes 
og Sne"se blev same-de. De flefte 
af de drwbte var Dogsbse"tjente: Inge- 

«niør og Fyrbcider paa begge Tug, 
Konduitør og «førstse Bremsser pag 
Fr-agttoget, site Poskklerke og hele Be- 

.fætm.ingen i Jltogets S«Pisevogn. 
I «Bere«tn·in·aerne stemmer ikke rigtig 
loverenå En giver Jnsginiøren paa 
Fragtwsqet Skylden for Ulykkskm 
Hans TM hasvde famä Ordre tkl at 
bokde paa Sdefporet ved Ah Sah, 

.jn«dtil site Passagerstsog hasv"de«passe- 
stet, men ved Fowirring eller Liged 
Faylsdighed forlosd han Stede«t, du tre» 
«Pasfagertog hovde pas-sent. Gn an-: 
den Kinde siger, at Misforskaaelse af 
Ordre vsar Skylsd i Ulyklen 

Stokt Btodhap i Kieff. 
Oder Bevlin mefdes Unsder 7. «ds.: 

Den lokale Brauche af de russisie RI- 

.r-o««luti«onsifter hat mtoditaget medsbelelfe 
som, at der rasasder Skrcekferrkdømme 

? KiefL 
3 Dru·kne Pøbekhiobe mnssakrser Jøder, 
Student-er og MViddelklastes Reform-- 
rennen Jfølge Mdddelelfen er der- 
drcksbt 1500 Mennester, crf hvilket Tal 

.1000 er J-ber. 
I! 

s Pat Crowes Sag for Retten. 

i 
——.- 

De sibste Par Dage meldes der fra 
; Omaska om Psat Crowes Sag for Ret- 
« 

ten. J Forgsaatg var Anklagen frem- 
«me, og da heb det, at det var Cr:otve, 
jder først løsnede Sind paa Jacksssom 
J Gnar var saa Forsfvaret fremme, 
og tda paasstscsd de enestse to Vidner, at 
der fyredes førft asf Politiiet mscd 
Cvolve. Lcengere er de ikle kommen 

Jen’dnsu, saa der er langt til Ende, før 
ogfsasa Ciusdashys Sag mod Crowe bli- 

I 

i ver afgjsori. 

Togo vil bessgc de Forenede 
Stater næftc Aar. k 

l 
. Den ameristansfe Minister i Japan, 
sGrTscionk som anwm til Sen Fran- 
zcigco den 5. ds. mcd Dampsiisbet 
I,.««)Jksanchuria«, be’kra-fied’e Rygtet ow. 

Hat Admiral Togo agter aj besøge frem- 
imede Forman Hcm siger, at Admi- 
·1alsen ·aV-de mädsdelt darn, at hcm hat 
ztisl chsiat at bring-e en japsanssi Flaade 
til Engl-nnd cg Te FIorenede StatTr 

;ncrste Aurs Han vil i faa Tilsfcelde 
kgua vsia Esuszkapalem men hsvad 
Rute han Eil benytte Pan Hjemturen 

'er rmifi. 
scieneralgsuvernør Wright aIf Phislips- 

spisnerne var cgsaa omsbord i »Man- 

schuria« og vil rsejfe Usdcre tikl Wassh 
: ingtson. Han siger, at Tilstanden paa 

;Phiisipspinerne albrig hat været mer-: 

-lorensde ensd tru. 

l sp—-«- -—,...—. 

Guvetnsr La Follettr. 

IFra Madksvm Mis. meldes den. 5. 

«ds., at Guvsemør Lsa Foklette i sit 
Budskab til Legislatsuren meddelie, at 
ban villde resignete fra Gut-empva- 
sien csg gaa til Wathgswn scom Sena- 
torz men tycm tillensdegkver tillsige, at 

han ikke hat i Sinde at gdve Kontrol- 
len osver Statsvmskinen fra sig. 

.....Iulegaver...... 
Fortegnellse osver Bsøsger, passewde 

for Ju·legsaver, til Sang i Dansish 
Zum Publ. Ho«use, Bllaljy Nelbn 

Erindinger frsa m(itLi-v. 
Fta Passtor Bille Becks esgen 
Haand kort før hans M. Gvdt 
indbsunsden ........... 1.00 

M’in Ksonfirmandsfvr- 
Iberedel se. Fnugten assf 45 
Aars Arbejde me·d Konsivmam 
der. Bogen er 216 Siler sint 
indlb. til .......... 1.00 

Paa Lisvets Vej. Barbi- 
lener over den nye Tek·strce«kke. 
973 Silber. Svlidt in·vb. .2.80 

B i bsler i forstellige Udsgaver 
basade paa Dunst og Engelsk 
iog i mange sotsiills ge Bind. 
Prisserne varieker fra 1.00 til 5.00 
En nsy elegant danisk Bisbeh 
in«d-l). i Beslgien Paa Jnlvisa Pa- 
pir og med runde Hsjørney 
sint Guldssnit og ekstra sint 
bøsjeliqt Laetdsettbiwd Pris, .3.20 
Engellske Bcksbley meget fmasg- 
lfulsde, haves ts««l 1.00, 1.50 sog 2.00 

Bornenes Juleb«og, tid- 
ligsre Aargang, netto i Par- 
t’ier. Nedsat sra 15c til .05 

Udvisdet K·onfirmativns- 
undervisntngefter eng-1.- 
luthersk Kivlel«ære. Akf R. G. 
Blædel Nedsat J Osmflag 1.60 

anldTbunden ........... 2.60 

Pilegrimmens Van- 
dring fra denne Vekden til 
den tilkvmsmendr. As Jochn 
Bunnan, med Forfastterens 
vane-tssbestri«nekse. 326 og 114 
Sitten anldlbunden ....... 70 

Da g l i g t B r ød. Uldsvalgte 
Sprog af Gsuds Ord mseld et 
Salmevers til hver Dag i 
Amt Smsult indbundem 
Possende fom Prcemkd spr 
Bot-n i Ssønldagsstolen Pris .85 

Danmarks Melodibog. 
Solqt i mange Tusinsde Els- 
emkplarer. 1fte Del. 300 danfte 
Sange for Piano ,me·d under- 
lkmt Deska J Qmslag .1.00 
Do. Aden Del ......... 1.00 
Dso. Zdie Del ......... 1.00 

»Den lille Søfugl Ind- 
«bsunden .......... 40 

Sidfte Nyt fra Rai-land. 

Til Msorgcm lige før leadet gaar 
i P«res«sen, mridtager vi følgenbe: 

Det revolutionære Psarsii i St. Pe- 
terssborq siaber Bjankipanik for at stade 
den nationate KresdiL (For nsogsle 
Dage siden resbedes en Sam«mensvær- 
gelse asf 1000, der hatvsde tikl Hensigt 
ait plyndre Sckaik"am’meret). 

Telksgrasiskfirilken hobder sig unt-ic- 
gen i anan i Midt Ruslan«d. 

Soweit-tue er ensige Um ikke at ville 
fyre psaa Folket i Kharcksoss Asnidre 
Protest-erst 

Strenge Love for at stand-se Agi- 
tationen bebsuMT Mitte vil spare 
Zeinstrioifterne i Dag. 

OmI Witics Ministerium stulde fal- 
de, dich ausbcn Rerlolusiion blive Føls 
NR- 

Bekendtgakelfe. 

Jeg, J. B. Jensen, Agent for Da- 
nissh Lukheran Publifshinsg Hauses 
Blair, vil vcere at træsse i Paul Chri- 
fiewfens Bsutik i Dianneibrog, Nebr» 
hver Lordag Eiftermidkvag fra nu og 

de, faavel rels«giøse ssom Vidensstaslzeige 
og andre Boger, Willsng vil swng 
Jeg har en Masse Beiger paa Quan- 
den, og de Bøgser, jeg iike hat« kais 
jcg staffe paa kort VakfeL 

Æribtdsigst 
J. B. Jemfem 

Damms-rog, M. 

gennem Winter-am med Bøgcr :g Was 


