
PMB ««’«-S; Teu« udkc ni: Icr ji«-Z :r THE dag oS erdclg CI ir« YUUUTF åldxkalf »Danfkeren« kostet tun 8150 Pk Yakgangsj 

Fö, 
pr 

«- 
, ,, (- 

Ni. W Plain Nebr» Tirgdaqszk chcemvcr 1905. 14 Aarg 
---————, 

Siiuationen i Rusland. 

Telegtafist Strilen 
brudt? 

Der takes siærtt om 

WittesogheleKabineiiets 
Resignatiom 

Siillingen i Rast-and er ikke til at 
bkive klar over, scetlig ogsaa paa 
Grund af, at den direkte Fotbinfdelse 
inekd S·i. Petersboeg ee afbrusdi. Dei 
manglet dog We paa Mekdinger ellek 
Rygsien 

Saaledes anqaaende Te«legrasi«st- 
stritm J Løtdngs hed det, at 
Stiilen var tatbt. Sie-lieu wang Feie- 
gmsisfterne kkl at genoptsage Arbejdet, 
uden at en eneste crf deres politiske 
Krcw er bleven opkadL Der sial 
dog være siktet dem bedre Lønninggi 
villaan 

Men san i Ganr bringie Bladene 
Efiekreining am, ni en ny Krise er 

ittdiraadi, ssiom involverer Steikens 
Fottiættelsse i det uendelige, og der 
et Fme for, at den skal Itddides til 
en almindelig Strife over bele Rus- 
land og blive en endekig Siyrkeprøve 
mellem Regetinqen og Proletariaiei. 
Aal-sogen t!"l denne Vending er, at 

Irdejderrnadests lebende Mund Di. 

Krusmless er bleven atresieret uden 
Bat-sc (an Rosssakssvrie kom oq ton« 
bani uden vsiderr. Von fulgte uden 

Akt-Wand men det bar snt vældigt 
Aste i Arsbefdemez Leit, og der 

hat Unsein has-de Zamssnensmd med 

Polikiet og Blodsudgndelfe 
J- Frcdnns tom der Melding fra 

Si. Peterskyorg over Eydtkuhem Ost- 
pteussem at Grev Mitte havde sendt 
Czaren sin Nesignatison, men Czaren 
havde nægiet at modiage den. Dei 
hed ruhen« at Ezaren havide revei den 
iku og kostet den i Ansigiet paa Witte, 
idet han hnvke sag-it 

,Er De en san daarlig P«atriot, 
at De vil svigte mig i Ultykkens TidZ 
Oliv i Ein-beben indtil jeg findet pas- 
sende at alle-se Dem.« 

Ligesaa skuide Czaxen have ladeå 

konstan, at han nofl visde være Wirte 
M, men han var umwvoerlig, indtil 
Kästen var mrfiaaei. 

Witie var ufilfteds med CzIarenB 
Mast-link 

En senere Meereining vil vide, 
at Nygtek vm Wittes Resignakivn 
Mnek at Grund. Rygterne am, at 
Mitte er mäsirsstig, og andre Kabi- 
netsmedlenrmer msier at ttælle sig til- 
bage, bkivet dog ved at holde sig. 

Polatfaker Anmut-few 

»Paciftc Posten« hat nylig inde- 
hocvt Meddeleksser fra hom, at han 
msuligvis I. detie Esteraar vilde naa ins 
til San Franciscm men ellers til nos- 

sie Efteraak. Og den nsorste Rege- 
ting hat ta·blet ham en Ltyiønsknsing 
M Fort Egberi, Alaska, i Anledning 
as hans heldsigje Fresmtrængen gen- 
uem Rompasssagen og hans Datums-e- 
ten af den sande magnetisle Pol Paa 
Zion-a Milliams Ø. 

Prof. Fridtjas Nansen unser Kap- 
tajn Amundfens Ekgspeditsion for en 

gsismxende Succes. 

En modig Winde-. 

Fra Alto Pass, INS. meldeg den 9. 
dsx Mrs. Dearmond, som bot Ei 

Sominaky Valley, tke Mil i Vest her- 
fra, anmiodede i Gaar Nat gentagne 
Gange fm Mund o"m at gaa ud og 

styde ei vikbt Din, sckm forstmkede 
Fqnriliens Nattem Da Monden nirg- 
We at gaa, tog hun set-v Riflen paa 
Ratten og gis nd i Slkoven alenr. 

M Hjækp as Maanclyset opdagede 
him en swt Puma i et Tre, M og 
but-de ben. Dyret maulede næsten 

skpe Fod « Lerche 

gut Washingtonl 
Der er allerede Varme i Debatterne 

i begge Hase. Førft var Præsidentens 
Henstilling am tyderligere at bevilge 

»s16,500,000 til- at fortlcette Pa- 
nasmalkanal Arbejdri for indtil Ub- 

gangen as Budgetaaret Gen-stand for 
Angst-b. Der klagwdes over to Ting 
l) at der paa fofstrllig Munde var 

slølet med Wen-gene, flere havde draget 
hsje Lønninget ulden at gøre videre 

Nylte, og 2) at der sit-le var ftemlagt 
ordentlig Re·degø-kel«sc. Naa, det et jo 
rigkigt, at Landets Repræsentanter 
set selv de højeste Embedslmwnd eftcr 
i Sohn-wem Silden er imidlerkid 
Minister Tafts Rapport fremlagt, og 
bei ladet til, at det alligevel ikle er 

saa gsalt med Slølfeviei. Vi faar Oel 

se nærmeke om det. J Senatet er 

Forslaget om Bevllling overgivel til 
,,oppro-ptiat«ion comimispttee«. 

El Fokslug af Senatok Tillman 
om at give antekftate Commerce Com- 

mission konttolerendk Mynljgshed 
over Jernsbanerne hat ogsaa va-« 

hed Debat i Sknatei. Dette Forflag 
et efter decks Oplcrsning og Forllcr 
ring overgivet til ,,Co-m«m«ittee on 

Jnterstate Commerce«. Der for-allg- 
ger jo flere ,,bills« mn den Sag, saa 
der bliver nol at delbatere om i lang 
Tib. 

En Mærlelighed i Senatet i Gsaar 
rat ret, at der ajoutneredes uden 

Hentydning til Senator Mltchellss 
Bew. Dei flal vcrre forsle Gang, at 
en Senators Død er gaaet ftiltiendc 
forbi i Senats-t- 

T. L Mathrws qsskedig:t. 
U. S. Marshal for Nebraska, T. 

L. Matheth er bleven afstediget af 
Prassident Rososfevskli. Han blev ad- 
nckvnt t"l sm Bestilling i 1899 af Pur- 
fisdent McKinley og genanfat saf Raps-e- 
rselt for to Aar sidsen. Aal-sagen til 
bans Fjernellfe angives at væte «mis- 
cond11cl« i Forbinsdelsse med Richard-s 
Fe- Comsftocll Sagen. De blw døimt 
for ulovlig Jndhegnsing aif offentlig 
Domaine, og Wurm lød bl. a. paa, 
et de stulde blive i U. S-. Mars-hats 
Vatetægt i sels Tfmerx men Ma- 
kshews overgav dem strals kil deres 
Avvolatvrs Varetægi. 

Senat-It Mitchell dad. 

Den alsdrende Senator fra Oregon. 
Jsohn H· MitchelL der er bkeven saa 
u«fordelagt·g kendt for Hans sind-blan- 
tång i Landbedragerierne i den Stat, 
han repræfenterede, døde i Ftedaas 
paa Good Samaritan Hospital i 
Portlantd Ore. Dødsaarsagen siges 
at dære Forblsdniing fra, at han 
havde faaet 4 Tændet trukket ud. 

Men han var over de 70 og spag af 
Helkbred, og det siges, at det særlig 
hat gaaet nedad for ham, siden han 
sidste 22. Juni blev dmnt for Sam- 
menfvasraelse i den Henstgst at bedraae 
de Forenede Statet. 

Domtmen appelletedes til de Fore- 
nede Staters Høsjsesterei. hvor den end- 

nsu ikte var behandlet, da han døde. 

Osser for Rot-mord. 

Fra New York meldes den 9. ds.: 
Dr. Jsohn Athtshetfon, en unsg Las-ge, 

’sc-m var ude paa et Sygebesøg, blev 

Jskudt og dræbt i Brsout Distriktet un- 

der Ornsstcendigshedey som bringet Pr- 
litiet til at tro, at Robert var det 

enesfte Motiv til Msordet 
»Dr. Mathesvn fvrlod sit Kontor paa 

Bttstow Stteet, Bronx, Kl. 8 i Gaar 

Asstes fiot at des-ge nogle Patienten 
J Dag Morges blev hans Lig fun- 
det udewfor en ny Bkygning næk 175th 
Stteet. Hans Uhr og Psenge var 

fokfvunsdeh Ptoltkiet hat bragt i Er- 
faring, at en Jstasltenet havde fulgt 
efter Doktoren t— Libet af Ratten. 

MrS. Rogers hængt 
»Det er sjceldent, vi nieddelek om 

Forbrydelser eller diereg Straf. Men 
der aiveg Tilsaelde saa enestaaende, at 

ttij niener, man hat g«odi as at lægge 
Marte til dem, om ille for andet saa 
sor den Assky, de met-ten 

Den 8. ds. blev Mrs. Mary Mabel 

Rsogers hcengt i Statssængslet i Bind- 
for, Vt. sor Mondet plaa sin Man-d 
: August 1903. 

Der Var gjort alt, hvad der tunlke 

gutes-« sor at sri Mts· Rogers fra 
Galgen, og itile sørend hendes Sag 
sidst i Nson asgjordes i Hsjsteret, op- 
gaves Haalbet om at stelse l7endes3 
Liv. Havde der vceret sormildende 
Osmsstændigthesder, eller havde der end- 
da vist sig trog-en RvindePigIhed hcs 
Meis. Rogersz saa kunde Guvemør 
Bell have saaei i Sinde at benaadg 
h«n-de, siges der. Men den Mande- 
l)’vorssaa hun myrdede sin Mand, er 

noaet as det asslyeliaste, man hat hort, 
saa loldblscsdigt, saa lisilgt oa saa 
brntalt alene for at saa hans Lins- 
aslsurance paa 8600 

MTT Rogerg Var lun 21 Aar, alt- 
saa kun 19 War, da hnn innrdede sin 
Mand. Hirn var bleven ked af at 
leve sainsmen med ssn Mand og lsandc 
sorladt ham. Msn Tun holdt as 
lxssende og bad hende komme tilbage 
Kett at sortcelle var hnn toninen i 
Lag msed en una Im Paa 17 Aar« en 

balablods Jnkdianer. Hnn var no! 
ilke bam videte henainen, men hast 
blev bendes Hierer ved Mmsdei. Mes. 
Regel-s lod, sont hun Vsilde komme 
til"b«age til Msanden oa strev til lsaIn 
om at mode hende i en »grobe« ved 
Byen Benninaton, lwor de boede. Han 
aav Mode, liaiisaa Mes. Rogers, og 
den nnge Inn Leon Perham slentreke 
med ved hendes Side. Mis. Roger-Z 
forestillede Forsonning De gik saa, 
til de lom t.«l Flodbreddem lwor Per- 
lsam ladstede sin Oversraitle, smn de 
alle tre satte sig ned paa. De holt-l 
sig lustige alle tre, oa Wirs. Roger-T 
tog saa et Sinlle tyndt Reb sresm og» 
habe-, at lnm vilde vise Dem en nys ,,tr«iclk« med det. De lo, oa hun lo.s 
Saa bandt hun Pershams .5,·Ia»nsd«er, ogs 
ban sled ftg los. Denne Leg endte saa 
med, at de sil Rogers Handelt bundJ 
ne paa Ryggen. Han var voldsom 
stcerl og kunde laste den anden srns 
sig med det ene Ben. Men Mis. Rai 
aets sit sat am Halsen paa hain og 
holdt ham Clorosorm set Næsen. Hun 
blcv ved at holde sit Tag og at hol-de 
hasni et med Clorolsorm gennemvtcedet 
Lommetøriklæde for Nasen og Mun- 
den saa lange, indtil han endelig blev 
stille. Da lyan saa svsar dad, vaeltede 
de hani i Finden og hun strev osver 

chans Nasvn en Seddel, sann stulde be- 

stxsisa at han var bleven leid as Livet 
sog hat-de taget sig selv as Dage. Men 
Fhendes Hastlværl med at hasve hans 
Livsaslsurance valte Mistanke, saa 
baade lyun sog Pecham blev arresteret 
Mes. Nsogers blesv sørst sundet stol- 

ldig 
den 22. Dec. MAX men saa er 

Sagen tknblen u«d til nu i Fredags, 
da lyun msaatte sone i Galgen for sin 

sBVødt Perlbam er dømt til livsva- 
rigt Fængtsei. Mes· Rogers Frætkihed 
holdt sig ttkl det sidste. saa hun viste 
tyverllen Biosdfcerdiahed eller Evas-Weh 
Endoa Forsængeliigslxed disste hun i fid- 
ste Øjetblih da hun bad om sin Guld- 
kæde, som hun pkydede sin Hals med, 
liae sør Striskken lagdes om den. 

ist-or Snndens Folger dog er sit-cel- 
lelige, og endda er det Synden selb. 
der er det skrcetkleligste. 

R U T H 
As J. Jblenseld· Vaa Dunst ved 

Pastor N. P. Madsen. Forlagt at 
Kittelig Forentng for den indte Mis- 
sion i Damm-eh 415 Sider. J Om- 
slag 80 Cents, indbunden 81.20. 

Dank-h Fehlt-hing Haus-. 
Miit-. Hebt-. 

Pat Ckowe fcikendt. 

J Fredags bmgtes den Efterret- 
n«ing, at Juryen i Pat Crotves Sag 
hude asfgiret Kendelssen »Me. siyldig« 
i at stysde pua Poicktibsetjent Jsackson 
i den Hensigt ack drwbe. Dem-ed er 

alksaa førsste Anklsage imvd ,,P-at« 
falden. Han holdes fremdelses i Va- 
1etcegts«arresi«, afventende Fovhøt i 

Eudiahys Sag simod ham. Msen hans 
»Bonds« er nedsfat fta 812,000 til 
87,000, faa der udtales Tan«ke om, at 
der mus«gvsis kcm bkkve stsllet Kaution, 
og han kcm krtmsme paa fri Foftx Entn- 
hys Sag imvd Crowe menes at stulle 
komme for i Januar. 

Da Psat høkte Frisinsdelseswmmen 
as Juryen, sagde han: 

»Bei faldt wh, juth som jeg tænfkie, 
det bilde. Da jeg først blev umste- 
tet i Butte, ernste-rede jeg ssom min 

Hensigt at ville levc et godt Liv herefi 
ter. Jeg mente det, og jeg trsoede vist 
csg fa"st, at paa Grund af mit gebe 
Jsindchavende vilde der blisve dt-aget 
OmTorg for mig aIf en højere Magt 
end nogen her paa JsorBen. 

Jeg hat alkisd trmt, at Gud hat 
Omssorg for os alle, og jeg tvor faa 
endnsu, scerlig naar et Menneste har 
avdt i S«inde.« 

Revolution eller Bald. 

Endnu kil Morgen kommer der 
Melding over London, der ladet ane 

det verste. »Daily Telegtaphs« Kor- 
respondent hat haft et Jnterview med 

Præmiek Witte, hvori denne har an 

tydet, at thsland staat osverfot Val- 
get imellent Revolution eller voldeliq 
Underirylkelse. SIløni erven illi- 
har ladet alt Haab fare, fasa er hcm 
Elle sangvinsss, og skulde sdet fkomme 
dertiL ack llndierikylskelsse ved Magt 
bliver notwendig, ssaa vil han over- 

give Tøsjlerne i andre Handel-. 
»Da Korrespondenten spurgte Witte 

oim den revolutionære Bevægelses 
Udspring, sparede h-an ved at pege hen 
til den .Fri’hcd, der var givet Univer- 
siteterne og de Miete Stoler, lyvor de 
revsolulisosnære Elemente-L der før var 

Winke til Heimmeligfkyd nu sitl Fri- 
hed Pil offentlig Diskussion. 

Anwaende Udsiedelsen af Czarens 
Manifest sagde Præmier Wälle, at 

han gav den frivilligt og med Glæde. 

,,Open Shap«. 
TE Tnsinsde JVrnarbejdere af Byg- 
ningszfath sit den 8. ds. fra Ar«bej«d5i 
givener Fokeninger i New York Un 

rcrretning Dim, at ,,open shop« offi- 
cielt var indført; J deres Løntiings- 
konvoluter fandt vekjkommende Arsbcjs 
dcre et Cirkulckre, fosm kundgør, at alle 
Anføqninqer osm Vesiængelse herri- 
ter man indfendes til Employers’ 
Bmeau, E. 1-4-t«h Stre«et, og der bsog 
for-es. 

Medlcnnner af Jron League fagsdstz 
at de fandt sig berettiget til at tage 
dem 3«kribt, da Aribejderne havde 
brudt Voldgisfts s- O«verenskom«1"ten ved 
at strkle M alle Post Fc McCords 
siontrasttakbeiden 

Plejehjem. 

En lille Direng paa 1033 Aar, hviiå 
Moder er erllæret for uhelbredelia 
syg, øn-fkes anibragt i et kristrlsiat Hjem 
paa Lasndet, hvor han kan være under 
and Poavirkning og være Fsdt tsil 

Nyttc. Et mindre Vederlag kan beta- 

jles for hsans Osphvlld 
L For ncermere Osplysning sikiv til 

y, Pasckor L.Pedetsen, 

E 
I 

765 N. Wasskhtenaw A«v-e., 
Chicago, Jll. 

HERREN et- MIT sKJOLD. 
Af W. V. horn. 143 Sidet. s 

Omsstag 25c., indtmnben 40c. 

Title-IWITH-listkåssdksslässh 
Ny dansk Koloni. »Danst 

IFsol«te’fam«fund«s Landudvsalg har nd- 

Isøgt en Pslads for en ny danst Kolvnsi 
E Ptne Co., Minn., hvorom L. Hen- 
ntngfen striver i »Dannev.« for sid- 
ste Uge: 

«. alt-san en Sitovltioloni. Sto- 
«ven, solm jo for lcenge siden er for- 
Tlvundem var dels »Vine« og dels 

,,,Hardwosod« a«f rnsange fortskellsige 
ESlsagT Der er 20——25,000 Arres, 

EnaessteU alt samlet, den laengste Af- 
»stand fra Jcernlbanestationem sosm Eig- 
sger Pna Land-et, er 7 Mil. Det er 

Zpaa Vejen mellem Dulubh Fa West 
sSusperior og St. Paul Fa Minneapo-- 
»lis, nsxrmelft de førfte to B-yer, lyvor 
»in est af de bedfte Martetder er her i 
Mellemttaterne, der er tun 40 Mtl til 
West DienmarL Wis. — Vi har sitret 
es Statisonslbyem som er Udlagt paa 
40 Arres. Pritsssen pan Landet er 

7412 Dsollars Arten, Gennen1-sntts- 
wiss-sen er 9.5 Doll. Diet er en Selts- 
følae, at Land-et tcet ved Byen er mett 
beerd. Udllretsnlktngen er 2 Dollars 
trals Ved Kolbet, derefter 6 As i 2 

Aar, frden en Sjettedels Udlbetalinn 
cnrlig. Efter førfte Aar (Janunr 
1907«) ftiner Landet 50 Cents og 1908 

Hatter andre 50 Eents, som er beregnet 
til at dælle for Kosmspagntets Rsenter 
on Statter paa det usolgte Land. 
,D. F.« osvertaner ene Landsalget si 3 

Anr, sanledes at det tun kan sælges 
til Dan«stse. t 

Danebod Højskole veD 

Tyler, Minn. aabnedes i Aar med 
40 El«oer, og der ventes flere, saa der 
udtaleg nodt Hand om, at Stolen stal 
blire fulsd i Vinten 

Kaptajn S. B. Peterfen 
afgaaet ved Dødew Elfter et langt 
on travlt L'i«v afqit Kaptajn S. B- 

Peter-sen ved Døden i sit Hsjem paa 
2420 Laauna Stkeet, San Francis- 
c-o, Cal. fid«ste Lørdaa i Nov. Den 
camle Haedsergmsandg Dsød ktom »so-m 
Feltre as alm. Aldersdo'ms-fvaghed. 

Kaptajn Peterer forlod New Ysork 
i 1849 og tom til San Franciåco i 
Januar 1850 og hat siden den Tid 
stadig boet i denne By, Ei hvis Op- 
vættlft og Fonstønnelse han altid tog 
lebende Interesse » 

Han var almindelig aflhvldst af alle, 
som kolm i Berøring need ha-m, og 
ketlcrdte flsere Tillidssvew Han var 

fauledes en af Vieergerne for »The 
Crskcter Qld Peo«ple’s Home« og Di- 
rektor i ,,Slhs·rp Owners’ and Mach- 
ants’ Tun B'oat Co.,« ligeledes i man-; 

ne Anr Dtrettør i «Aknsta Packers’ 
LIS«foc«i-atton.« 

» Raptajn Peterssem der var dansl af 
,Fødsfel, var en S-voger til Kaptnjn 

stharles Nel«;«so11, fosm nu er en af de 

sidste af de gamle, danfke Pionerer. 
Hans Hultru døde for atten Aar si- 

ldm Der var en Mcengde B«ørn, af 

lthttltc folgende endnu lebet: Ferd E. 

jPeterfem en bekendt Assf-urancem·and, 
iFrnnt B. Peter-sen, Chef for et ftort 
;en gros Urtetrsamfirtna paa Califor- 
Ini« Semi, Mks. Hakkiet P. M«illck, 
Misss Meta C. Petersen og Seasbury 
B« Petersen Begradsellsen fanldt Stcd 

lforrtae Mandag fra Hckemrnet og var 

kprtvaL ,,Pactfic Posten". 
l 

Den danfte Bart Cop-v 
Ile y, Kaptajn Strucll’mann, ankom 

’ifl·q. ,,B1·en« for-leben til San Fran- 
Iciscio msed en Ltadntng Styckgods fra 

iAntwerspen esfter en Rejse paa 154 

zDage Nesde ved Ksasp Horn løsb Bar- 

Hen ind i voldsspmnne Storme, der for- 
thtede den t mange Dnge og formu- 
lHagelde en Del Hast-satt paa Rtgntng og 
Dcetswse Copley shar ttdligere -—- 

for en bald Snes Aar sidens — været 
i Sau Franciseos Hat-m og var den 
Gan-g ftp-m tm ført at Kwpstlajn Struct- 
mann» 

Pastor Larsen fra Liber- 
more var forgangen Sondsag i Stock- 
ton, Cal. og holdt dxansst Gusdstjenefte 
—- en stor Screldenched i denne Del af 
Vierden Der var møEdt henved et 
Hunldredk Mennefker, og en Del af 
dem vtilde nosk gern-e have, at Pckstvten 
stulde gentage sit Bespsg. Dog filt- 
de fleste sig noget stødte over, at den 
danske Prætst sang nvrsie Salmer og 
medbragte norsske Stalm!esbøger. Detste 
burde P-a«ftoren tage sig til Fqu stri- 
rer »Wie-MS Korrssipsondent der-fra. 

— 

E a s tso n. Fotleden Søndag op- 
toges iflg. Korr. til »Wen« 15 nye 
Medlemtmer i Mentgskyedsem J en lille 
Tale bøld Pntstsor Andreasen de ntyinds 
trcsdende beklommen tsil at del-e baade 
Anbejdets Velssignelser og B«yr«der. 

Past. Chr. Østergaard 
sittOver i »Koer og Stierne« otn For- 
holdene i Ringsted, Ja bl. a.: 

»Da det i 1893 var blevsen krcevet, 
ast enthtvser Menigthed, der vild·e tilhøre 
»Den dansfke Ktrle i Wn1erilda«, stulcye 
unwerstrtve nævnte Samfunds For- 
fatning, nægtede St. Ansgar - Osten-ig- 
heden med 21 Stern-mer msod 4 at un- 

’d;:-krkne. Dette Resultat styldtes til 
Dels en usheldtg offentltg S·krivelse, 
fom det dawasrensde Udtvtalg i Don-matt 
hathe til-stillst Samfundcts Styrelsse5 
diels skyldtes det vel ogtsaa Agtktationem 

Nu stod altssaa Menigheden uden 

Forbindelsc med Samfun«det. Det 
nassits skulde saa Være at faa den til at 

gøre Overgangen samtnen med dens 
Prasst til den nydannetde »Fort-nebe« 
danste Ritte, hvor Vor-e udtraiadte 
Præster flutstede sig samtnen med en 

D e l a n’d r e, des tidlsigercs var trath 
nd a«f en Fsorbsindelife med et n o r s t- 
amseritkanst K·ir«kefam- 
fsu n dV). 

Det er vel ilte urimeltgt, at man 

tager Past. Østergaards bistorisie 
Est«otitser frsa Steh-et, hvor han bor, 
smn Prøve pasa, hvad Slags Histvtkve 
det historiske Selska«b, han er Formsand 
for, vil strivr. Men enten det nu er 

asf U«v«itdenl)ed, elker det er med Viillie, 
at han helt ignorierer ,,Det dankte 
ev. lut«k). Ktrkesamtfund i Amerita« og 
hentyder til »Den norfle-dan«ste Kon- 
ferens« sosm et b lot n o rsk Satmt 
fund og en uskendt Sstlørrellfe — i htvert 
Fald vtser det, hVor wskiskket han er 

for historisl Arbejde. 

,,Danskeren« og »Norden«. 
De, fom ønster at form) Zubskrip- 

tion pcm »Dansteren« og ,,Norden« 
tilsammen, tcm fokny paa begge Blade 
for P1.90. 

Nye Abonnenter vaa «Dansketen« 
kan faa baade »Norden« og »Dan·ste- 
ren« for 561 Das »Norden« kostet elleks 
8100 og ,,Danskeren« 81.50. Alkfaa 
spares der ikke saa lidt ved at send- 
Penge til os for begge Blade. 

bunt-h psxdlishång bono-. 
Mast-. Nein-. 

P. S. Dersom Fornyelfe for »Not- 
den« sendes alene, bliver det 81.00, 
fcm san tilfendes os, og di vil da senve 
fkit 50 Conts Vcerdi af Byger af voft 

eget Forlag Cse vort Katalog). Dei 
famme Tilbud gælder n ye Adams-n- 
ter Pao ,,Norden«. 

DEN LYSE GUD 
(Tl-1E lkAlR (";()l)). 

Af den bekendte Forfattet Len- «- 

W"allace, fom hat strenet den her-um« : 

og meget udbredte Bog »Ben Hut-C 
Bogen »Den lyse Gut-« omhandleks 

Mexicos Erobking af Spanienm —- 

»Den er 807 Sider og kostet, sintfb 
?indbun’den, 80c. 

owsu pususnsno nouse 
f« 
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