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Den russiske Revolutions 
Ofre. 

5,000 myrdede og 14000 

saarede i Moskolos Gaben 

O 

Mili«tæret et tro imod 

Regeringen. 

Andre Meldinger 

Det er sttækkekige Tilstande der hat 
heosket i Rusland, smligi den gamte 
Hosvedsstad Mostow, i Juledagene. J 
Lordags degyndte Sammenstodene 
mellem Revolutionkstekne og Militætct 
for Moor-, og Kampen forisattes ons. 

Zøndagem Vii stal give Beremingerne 
om Mennesteslagteriet i Mosioioks 
Gab-er, som de foreiligger i eet af vore 

Vsade .fra 2. Juledag. 
Et. Petersbokg, 26. Dec. --— Te: 

hmdgotes her, at Grusomshedernei 
Mosiow i Sondags Indes-, at Solda- 
jerne var doddruibne of »Vod’ka.« 

Tropperne fytede meb vildt Rase.i 
spennem Gadetne, angteb oqfaa mer- 

Landsey medens Jnfurgenjerne fvarc 
Dr .re·o Bomben 

Artillerieis Slaqteri med Maftm 
Gicvæker fortsattes udsn Zinndssnkng 
indtil Kl. 1 Manqu Morgen. 

London, 26. Dec.- Lmkring Ists-U 
tunrksede og minds! Ums-«- fnareoe Ko 
der Beketningerne paa fra den sum-e 
Fig-e Opstansd i Musikan sog Telcsrasks 
metne meldet, at den gvselige Man-v 
endnsu fortsæftes i den namle kussifkr 
Muhme-o 

Moderetningestne kommst itte jsift 
Tom en Overtaskeslqu khi te: afskyelias 
Stagteri var forudsagt Tf begge Pai- 
jer i Lampen. Men man hat-die iikc 
kennt. at Tabene stukoe bjive san 
siege- 

szk hores Kanontorden i alle Byens 
Tele, og mange as Werts stomve Bem- 
ninqer visek, at de et gaaede igennem 
it fvært Bombardement 

Dode fes alle Wonne Mean Zwin- 
rer og Born nebmejes paa den grufonsp 
sze Man-de, og i Hundkedet as TilfckX— 
dc tikspjes usiyldige Kvindek og Born 
Lidelser af Kosakderne og Jn.fantatiet. 

J Næcheden af »Handels Gallerie!«, 
Verdens storfte Handelshug, var Kan- 

pcn frygteljg. De kckmpende Stank 
mpdtes der i stott AntaL Dei er fryss 
xeligt, hvad Blod der flid. Paa Gan- 
qene, i Gaderne og ind i Alläerne His- 
kter dode, domde og sankede· Undrr 

Jsohidselksen hat der veret megen lille 
Tio at afse til de nwrdede eller de 

iaaredr. 

Jtte langt fta Czatens Pallads, drr 
e: en If de mesi stokariete Palladser 
i Ver-dem og den tuMsie Hersterg 
kostbar-esse hinn, var Kampen hed, og 
i Nach-den as seva det stoke Pak- 
latises Dsre nedsiagtedeg Hundreder 
as Czatens Undersaatet og Laster-es tisl 
Zide som Hunde. 

Paa dek rsde Tokv masstsde Gene- 
ral Doubussoss 25,000 Sowatec sam- 
men til at mode Revolutionisternes 
Aug-seh og her deltes der Dod til 

des-ge Sidet. Undet Ktiimkins Mut-.- 

kxpo Mastingevakerne Sasve eftet Sal- 
re insd over Starerne, der førie det 

rede Flag. 
Sammenstød mellem Kosabkeme og 

Vlkoejderpsbelen forisfcettes endnu part 
dem Taro, og Antsallet af dpde og 

scmkede, naak Lampen stutter, vsl 
uden le bkkve fanden-fonds 

Czar Nikolaus og bang Famklie e: 

under siktet Bevogtning i det leiser- 
lige Pallads i Zavfko Selo, lyvor Kei- 
seken med Kvne og Vom hat holdt sig 
MA, siden den voldspnvme Opstand 
begondu 

Czaoen opmwtrer daglig sine Regis- 
MMJSMWCtMeM mere 

W Monds thnne end old- 
M M mai-. at sparen dar 

s ——I 

llcvet Soldaterne nsoget stott, om de i 

EFremtiden afholder sig fra Mytteri. 
Der Viset sig stor Fotandoing i Solda- 
ternes OpsprseL 

. J Onsdags lød Efterketningerne 
Haa, at Ospstanden i Mostotv var ved 

iat lægge fig. Man mente rnnpelt her-, 
lat den var kniest. General Donan- 

Isoss telegrnfenede sent Tirstdag Aften 
ltil Czaren, at han hab-de Situationen 
under Kontrol. og var i Fand med at 
tilde-le Jnsurgenterne et endeligt Slaa. 
Dosg var man klar over, at dette itte 

;vilde site uden voldsom Kamp og mcre 

Blodsudgydelfr. Fra Mostow løv 

Beretninaerne paa, at Inifurgentetne 
hab-de forslanset sig i Gadetne og de- 

Ires For-spat var itle saatnet det aller- 

mindste. 
Samtidig berette.bes, atWarlatv va: 

fardia til at aentaqe de sidlte site Da- 

aes Beasivenibeder i Moll-via oa Odesla 
vil rimeliasvis utwille not en Mitand. 
J Lodz var 12000 MEnd færdige til 
a tgaa paa S’trtte· 

Zaa i Guar, baade Morgen oa Af-: 
ten, lob Efterretninaerne ane det Dass 

ste. Situationen i Mostow er alvor« 

iliaere end noaen Sinde, heoder de. 

Tfenistliabederne ljar fptedt sia ud i 

INabodistritierne, on Landbefollninaen 
imødeitomnter vaordrinoen til at verb- 
ne sia til Modftand. Forbindelsen 
nxed Moslow er iniidlettid bleven af« 

I«l«r:idt. Det lylledes Ass. Wie-F 
Als-Hist i ljtcftom Ongdaa Aftn at fssa 

LIeleionforbindelse med Biikeanet i 
Pt. Peinikorpk nken han fit tun faa.: 
I»J- cirn noing to tell non a horritxle 
istorn«, da Fort-indessen bleo assiaaten 
:«;’Jic1n oed lna ikte, hvad der videreer 
sinken-mit Men der er i al Haft senoi 
Horfttkrtnina til Umsian Zeininoossn 

llstnrdereoinsent er sendt destil, on Des 
Finder Pan det Miste 

Der litt-g itte. at Revolutionen end 

Inn er ndbrndt i Pollen, nien der forde-v 
"teoes en aaben traftig Ost-stand Der 
nottales den For!nening, at det gerne 
non gaa saadan der, at Polen tiver sig 
los fta Ruslanty saa det vil komme 

"til paart-n at indtage Landei. 
For svrigxt Inder Melbinaerne fra 

TlKejserrigetö forflelliae Dele paa. nt 

Fee er Kamp paa alle Kanten J L.«dg 
zog Wartlaw ventek man Udlbrud hoer 
iTaa Reaeringen mener imi"dlerti'o, at 

Heu steil vol-re i Stand til at drein-ne 
lenljver Lytta-no 
« 

Witte snnes at faa nyt Haab one, 

seit alle de modekate oil komme til Be- 

Jsindelse og hjcespe til at faa samtnen- 
"tc.lot »Douniaen«. 

Sidfte Nnt fra Ruslaud. 
« Beretningekne til Morgen i Dakl 
«ltfbet atter paa, at Opstanden iMosloiv 
«et tnuft. Striletne btpd Baneslporet 
Im en 30 Mit ude fra Mosis-w for at 
Mindre Seminovistn Neaeinentets An- 

st) nn. Mcn alt, de ndrettede detmed, 
Its-ir, at Soldaterne saa marscherede det 

jswsne Stint- Vej. -—— Huuidkedek as 
zOpvsrerne er tasteve i FængseL og 
Striketne tabet Mai-et Der fortset- 

stes en Slaas Guetrilla Krig, men 

Enden videte Deineman Det, man nu 

frygter meist er, at de ,-«blacl intan 
flal antette et Blodbad og findt-re det 

-Vcertt, der er begyndt af Tro-ppekne. 
«De lavere Klasser er opbragt over, at 

Revolutioniilterne hat villet fotspge at 

Iftnrte Czatem 

l 
,Præsid Roofevelts «csIdfelsfted. 

Tier hat i New York dannet sig en 

Organisation for ai iøbe bei Hus pan 
Ist 20· Streei, lyvori Præsident Rosse- 
relt er født, og give det til Nationen. 

Bands-m er allerede sinitei for860,000, 
·ai knoin Sinn Andrew Carnegie, 
TGeneral Vor-are Porter og Henry C. 

thick hat Iidtaaet Mr 810,000. 
f Det er de interes«serebes Plan at 

fette HuTset saa ncer spm ntsuligi i sam- 
me Stand sont det vat, da Præstdew 
ten Wies, »sixiurs« og debo irr-We- 

ifatteh faa vM det kan Pan-K. 

—- 

Uroligheder paa San 

Domingo. 
Prcesident Motales « 

flygtet. 

sJ Tirsdags msodtsog Kkigsdvparte- 
menlel i Washington følgesnde Tele- 

grccm fra Toldlvlleltør Edwarsds i 

Sau Dom-inge: 
»San Domingos Præsident, Char- 

les F. Morales, der var misefotmsjet 
mer« sit Kabinet, hat i Alstes forladt 
Hovedltaden med nogle faa Tilhængtere. 
Det siges at vcm hans Hewsigck at 

fotene sig ined Jimiinsiztas invod Hora- 
ci"ftas.« 

Man deutet Opstand og rimeligvis 
Borgerlrig paa Den. Dei paastaas, 
at Regekingen i Wlalfhingwn er rede 

lil at flride ind, saa snart den kan 

faa Rede paa, hvilken er lyvilllen, d. 

v. f. lyvilket Parti, der er Regeringsi 
og hvillet der er Optørspattiei. 

Prcksident Moral-es bar-de faaet sit 
Kabinet tillige med Viceprcesidenien 
imod fig. Eiter bang Flugt hat hans 
Modfmsndere forspgt at faa Vicepra 
fiDent General Cacekes udraabi til 

PrccstdenL Prcesident Moral-es fynes 
Nrimod at ville slutte sig til del revo 

lutioncere Parii med General RI- 

Idriquez i Epider, vxlge Moiitc 

kCristi til n:isr-lertidig Honelthad og 

Idamie en nn Regering. Dei lcm sau- 
Ilekeg blies Vanfiekig not at afqørc, 
hoc-m der er Regeringsspartieh enten des. 
ritt-e PrkkfipenL der er flyglei til Re- 
lsellerne, eller Vicepræsidenten samtnen 
Msd Ncsgeringens øvrigO DJiedlemsmer 
og Herren. Tidcn vil vel lafte Lys 
tret dei, der endmi er dunkeli. 

Caknegie læggek 5,000,000 til. 

Tet tundgøtcs fra New York, ci 

,,ih·e lfarnegie Foundation«, en Sum 

paa 810,000,000, spm Andrew Car- 
neqie hat gsivet fo« at danne et Pen- 
sions- og Unsderstsøttelsesfond for Las 
rere og Pksofesforeter ved Universiteter, 
Wellequ og lekniste Stola stkals vil 

modtage en Forsgelse af·85,000,000, 
ssaa det famlede Fund vil blive Plä- 
0(I)0,000. Den aaklige Renle der-if 
Jdies 5 «; vil blive 8750000 Ell« 

81000 om Alaret til hvet 750 Lærere 
eller 8500 om Aarei til ssver af 1500 

Lcrker -— en gansle løn Hicelp· 

Et Pat gamlc Falk. 

Im Guloestcn Tean fortasllcs un- 

Tscr 26. Dem Lottie Daij (Neger), 
bade i Weelder, Tex. 107 Aar gam- 
mel. Hun var født i Joneg Couniy, 
Ga. 1798 og harde fauledes lebet i he 

Aarhtmdredet Hendes førfte Sog- 
bom var ogfaa heide sidste og sile- 
teg Askdersbmm 

Hendes Mand, James D.1ois, os-, 
en Son, Jo"sef, overkever heade. Hen- 
kes Mond er 115 Aar-, og til for faa 
Aar siden var han steckt Te hat le- 
vet samtnen i over 80 Aar. Sonnen 

Jofef er 78 og hat 9 lebende Dom og 
H« lebende Sonnen Dissc hat tilsams 
men hsatft 198 Bsørn, af "k,·vilke 187 le- 
vkn Dis-se hat haft i det mindste 
100 Vorm osg Jamkö og Lottie levede 
at fe 300 af deris Effekt-Unmut 

Da Emancispativnen Prokl«amerede-S, 
asfsiog die at forlade deres gamle Herre 
cg flyttede med bsch til Texas i 1867. 
kwor te bar delt Ntybngsgetkiretd Scwn 
pp Genvordsigkheber med hom. 

Jotdfkælv pqa St Vincent. 

«Ki-ngstcn, St. Vincent, 28. Dec. — 

M ftækkt Stød as Jbordrsystelse, der 

fulgtes af en r«usm·-len«"ve Lyb, satte-s her 
Kl. 1.20 i Msorges og alarmerede Jud-—- 
Isyggserne en Dol. For faa Dagesiben 
Mag et svagete W, men ingen af 
RMUUQ hat fotaarsagei wogen 
Stude. 

Julin i Det hvide Hirs. 

Prcesidenten Rosseveslt titbragte en 

mkget rolsig Jukng som Jndgang til 
en Hirteltg Ferie, sosm han vilde gøre 
Julehelgen tisl. 

Præsidenten holsbst sig hjemme det 
meste af Fotmtbdagen og modtvg korte 
Viespg af noglse as sine nærmefte Ven- 
ner. Der vetsledes Gabet særkig mel- 
lem Familiens Medlemmer. Archie 
Roosevelt havde et JuTetræ i sit Ver- 
relse, fra hvilllbt han uddelte Gar-er 
til Famtkiem Prcesidentens S-·-««fter, 
Mrs. Cowles, uddelte ogtsasa Gaver 
sra sit Hiern. 

Kun en ganste tott Tid ansvendte 

Præsidenten paa sit Kontor for at cis-«- 
pedere be -meft pres'serende Sag-h 
Han og Mts. Nonsevelt tog en karg 
Ridetur samtnen nm Eftermtsddagm 

sVed Familie-us ,,Dinner« var Kon- 
x.reL-m«and Lonngrkb, Alice Nonse- 
Velts Trol«ovede, en af Gassterne. Om 
Mienen kTavde Præsidentens Familie 
Besøg af Vice-Prcesident Fairbanks 
031 Hirstnk 

I ,,Mo’c Elisabeth« og ,,Mo’r 
Clara«. 

! Forli-den fortalte ,,Omaha Dain 
Ren-g" om en nødlidends Famicie 
.3immerman i OIna·.ha Saa ret vi 

Isorsiaap cr ijrdcren dad, og Faden-n 
.cr blind, cg der er 6 Born i Familien, 
fau, ,,M’oi-l)er Elifabeth« en Piqe pm 
1(4,Aar, hats SMAL- a·t passe,de:1 

ynqsie en lille Drenq paa 20 Mann 
der. 

En Ung, Pige paa 16 Aar, som kyclsi 
Hns for fin Faden læste derwn og be- 
stuitede sig til at tsage Den mindfjc. 
Hnn opsøgte Zimmerman Familien, 
hour hun fandt den lille liggende Pan 
Gut-set mied bare Foer og legen-. 
Hun spurgte den blinde Faden on: 

slmn kunde gøre nvget for dein, og han 
fvatede ,,tk)e basby.« Hsun sik saa købä 
Etrømper til den lille, Anton Z. Kann- 
t: et Sbal og fvøsbte om ham og tcg 
lpam med hjem. Clatas Puder mensc, 
shun havde not at gøre fornden, msn 

sban foriigte sig sniatt med Tanken. 
Clara fande, at bät-n for-floh nol, ai 

shusn itkfe kunde gaa nd nu; Inen hun 
kirked siq kyverfen om det eller ein, ni 

Jolk taldie hende ,,Mot«her Cl-ata«. 
Man spurgte hende om, kyvasd heni 

des Kcetefte fyntes om det. Hun til-—- 

sivd rødmende, at hun havde en Kam- 
ste, og at han ille synies om det, men 

its-jede iisl: »Jeg fortalte hom, at hvcm 
der itke brød sig om den Lille, behtwede 
Heller it«ke at briyde sig om mig, og 
jeg mente det.« —- En fjælden 16 
Aaks Pige. 

L —.-.—..-.. —..—.....-—--. 
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Skib gaat under med 25Mand. 

Fra Viktorin, Britist ColuIIWiO, 
micldess under 28. ds» ni yet britifke 
Zkisb Pafå cf Belfori, Zwist-ein Cou- 
naL er flaaet i sivas i en Orkan Juli-- 
nat med sen Bksfæining as 25 Mand. 

Its-re Lig er skyllei i Land. Siiibist 
tnldiscilede i San Juan de Fuca Siræs 
txt pan Von Couver Tit-n. 

En simpel Familicmedicin. 

Zimch hvad Flusse og Omslag an- 

gaar, men den bringet Resultater for 
de Sng og heri liggek Hsmnelighsdsn 
ved den Succes og studig tiliagendz 
Z.s)ndesft«,- Dr. Pei—er’s Kuriko er i Be- 
sidkoekse af. Den er væsentlig forfkellkg 
fka alle and-re Mediciner. Den kan 
have sine E-fterligninner, inen der sin- 
kses in-tet, der kan tage dens Plad3. 
Den er ikke en Wpsothekermedicin, men 

sæiges direkte til Fovbrugerne gennem 
fspeciklle Agenter ansatte af Gassen-ri- 
kaniiernq Dr. Peter Fahrney Fa Sang 
Go» 112—118 So. Hvyne -A0e., 
Chiusi-, Jll5. 

Fra ,,Dana«. 
Vi hat jo alletede gennern »Danste- 

ren« saaet at vide, at den største Del 
as vore Studenter er reist enten til 

deres Hsjesm eller uld paa Besøg i 
Kammeraters eller Venners Hjem 
Man hat ladet sig mærsle med, a«t det 
er de bedste, der er reist. Dset swiiet 
wi, der er tillbage, blvi et lille bitte ? ve«d. 

Enkelie iilbagebbevne taler am, at 
dest lumde vceret skønt at være blandt 
de «b«edste«; men de sleste as os tro- 
sier os nu med, at vi kan ikle alle viere 

de «»«bedste«, og saa gaar det. Vi har 
nu teller ingen anden end avennævncke 

Grund til at ønsske, vi var taget ud, 
da vi nernlig har stønne Dage her 

-l:jemme. 
Ssiden det er Nytkyeder fra ,,D«ana«. 

jeg stulde stri·de, er det vel urigtigt at 

Hilage Lcesernes Taalmod med at need- 

Hne noget fra selve Byen, dog vil jcq 
bentyde lidt dertil sammen med del 

sør"ste. 
Vi sit en Jndledning til Julehøj- 

I 

tiden i Kirten i Sandags, og samme- 
Dags Aften havde di Juletrcr her paa 
Stolen i dens ny dejlige Sal. Træet 
var bledet pyntet om Lordasgen., da 
nor anite ikke syntes om at arbede 
nicd det den nscelste Dag. 

Flere fande, at det var den skønne- 
sie Julesest, de hat oplevet pas-. »Da- 
na«, oa d-:t rar slet iklle dem, der er 

leer for første Gang, der sagde saale- 
Ideå Jen, den nnderskrevne, er en af 
dein, der Var megei glad vesd at viere 

med. 
Vel vai Eulen itte fuld inen all-: 

isore Brote-Ihrer on deres Familier 
»Hast-ede- es ved deres Deltaaelse i og 

Frerncerelse af .s)zjtide«lsla«heden, csza 
standen dem var her tre tilrejsende, to 
»an lwilte hat vceret her før. 
I Paslor Jsensen besgyndte, efter ast vi 
lxaewte sunaet Salmem Den yndigsle 
Rose er fanden, need at oplcese Jnlcs 
evangeliet, hsoldt derester Bøn og In 

tort Tale over det oplæste, hvorefter 
Dort Sanglor sang: Dejlig er Jor- 
ken, og si-nere, iinens Lysene blev 
lændt, istelnmede Forsamlingem O 
Jul, Veltommen vær. Men nu kom- 
mer saa det slønneske af diet hele lkavs 
de jeg ncrr strevet), idet Pastor Jensen 
bad alle, baade stlore og smaa, om at 

itomme frem og Vcere Ined ast slaa Krebs 
Jom Trceet, men det blev en mangedo·k- 
stielt Krebs-, og alle dem, der hab-de vie- 

Iret heldiiae net at faa Sangeren med, 
sang: Her komme, Jesus, dine smaa, 

simens di sagte bevægede es omlring 
del sinnt-i pyniede Træ. Noale lex-sen- 
t- Bliikte, laade jeg Maule til, var 

sfcssiede paa Traeet, og saa laeste jeg i 
Tdein,·a«t bags dem laa en Tuns-, der var 

llerwendt paa kann som vi holdt Juli-- 
tra- for, og der paa denne heilige 
Siltslelse mødtes note Blille med 

shall-Z, der en Gang sasa paa denne 

Jesus og sagde: Denn-e er min Søn 
den elsielisae est-. Deite gjorde det del- 

signet høstideligi. 
lSaa vidlt jeg kan mindes, nu i Øjes 

blikleL har jeg aldrig været med til 
at danse, nejl jeg vil heller-e sige g a a 

somlring ei Jnletræ spr, og der er vist 
flere end mig, der msaa svge det sam- 
me. Nsoget lcengere, end det varede 
ned at synige den Sang, kunde vi vel 
nol døsei ast bevcege os i Kredsen og 
sdsvaele ved denne slønne Side as Julie- 
se'slen; men Tsidslhjnlet gaar j«o sin 
niisandsselige Gang, og ssaaledes brag- 
te det os til at taenle paa, at merse 

stulde gaa for sig; dersor gilt vi alle 
til vore Seel-er igen og aspentede, hvad 
»der videre sinlde komme. Dvg ikte 
alle maat-te sidde stille ben. Vor 
Ksomite maatte nu have fat ag plyndre 
Trceet for Poser og Pakler o.s.v. Na- 
turllialvis blev dette mere til vor end 
til deres egen Fort-el. 

IJnkedens di da »a«n«asslede«, sorn Pa- 
stbsr Wen udteeftte fig, lot-sie han et 

Stykle for os, strewet als Mr R. 
P. Miadsen i Daer, Mlket jeg 
M tällade mig alt give OvevsteW: 

»Nationalitetslendetegn«, da jeg file 
hufler, yodrledes Osverstriften led. 
Efter at havde lyttet tisl dette, stuttesde 
di med: Kam lsad os nu paa Verne- 
Vis og mesd Bon, lebet as vor M- 
dent, hoorefter vi begav os hiver til fil, 
gladie i Bevidsftheden orn at have til- 
-bra-«at en rig oa fløn Wftem 

Juledag var vii atter i Kiste one 

Formiddagen og paa Msit om Esset- 
middag og ABftem Denne gjaldt vor 

Vadstenlvnse Mrs. Kristine Peter-sen. 
Ogsaa her hast-de vi stønne Timer med 
Sang, Læssning og Bøn til Silut. Ja, 
vi vil heller ikke forglemsme at neevne, 
at vi ogssaa nsød timelige Gsaver faa 
rigeligt, ast enddg et Mennesie, da der 
Glev budt ham at sspise Uftendmad 
pasatog sig den alvorlligsste Mine og 
protesterede tin-nd at gisøre dsette, faa 
bestem-t, at etlyvert Forli-ig, fra vor Si- 
de, paa at osverbevsise hain oni, at han 
dog..bur«de g«øre det, strandede. 

Asnden Juledag hat-de vi en Flut i 
;Qmsaha, et Par Flotte paa forstellige 
’-St-eder i Blair og en Fjerde Flol hieni- 
me. Hver lader til at være fornøjet 
med sin Bng af Tiden. Om Aftenen 
vfccsnnne Dag havdse Menigheden Juk- 
trce, hvilket sasa var Sslutningen paa 
Jsulefestien vg, for noglses Vedkrsmmen- 

Inn Juleferien med for i Aar. 
Onsdag Morgen optsog Stolen sil 

Awejde igen, saa nu mangler di blost 
dem, der er reist, for at Stolen kan 
raste i fuld Gang igen. Men J koni- 
mser rel snart, dringende ncale ny Stu- 
denler medJerP Her er end-un Rum. 

Erim odenfor meddelt hat Vi Be- 
fkgende i disse Dage. Den ene er al-- 
lerede rej«st. Atf de to tildaaeblevne 
er den ene medicinsi Student i Siouix 
City, Ja. Denne sidfte skulde vi saa 
Ema-e lidt Rotte af, og Prof. C. X. 
Hansem der er Leerer i Physiolsogi. 
anmddede lasen saa om at holde et lille 
Fs redrag for Klassen i dette Fug, 
fcsrneinmeliq skulde da Nervesystemei 
drages fer, og ensdvidere lidt af Bloc- 
rrnlødei. nie-n Foredrageholderen vil- 
de helft v ise os noget af det omstailte 
ised stimme Lejligshed, og ferestsog da en 

Operation; jeg maatte da, — nej, 
jeg Inaatte itkte lade mig operere, det 
fik di en anden til —— men jeg ntaaite 
til en as Dos! torerne i Byen eftet Ap- 

par.1ter, og saa oin Aftenen, da vi alle 
»havde qod Tib, fil vi noaet af Fore- 
dragei. Først sit vi et Svørsgsmaal 

trin, lwad vi Vilde se, frr vi maatte jv 
ikke grade for dybtz thi da vilde Pa- 

ftienien have mindre grdt af det; dens 
Liv sinlde jo spares: men Følgen blev 

ialligeveL da vi vilde He for Wange 
Ting, blandt andet Hiertet udtaget og 
dissfeltetei at den statkels Kat maatte 

Ihn-de med Linien Jeg ved ikle, om 

Kalten bslev Flog-ere, end den var spr. 
men vi t alt Fald, blev da llogere, 
ensd vi var spr. J Dag Torssdag faar 
vt Resten a«f Foredraaet. 

H. P. K. H. 

Dommek Baxtcr ftcsg med. 

Det sblev itke ved U. S. Marsshal 
Ijäatbsems Mem-effe, »Distrikt Akkor- 
r.:«.11« Barter ftrøg med. Først sit km 

lfra Justitgministeren en Anmsodning 
om at invfende sin Resignsatiom osg da 
slxan im fandt fig beføjet til at gøte 
Vette, ordrede Præssidenten uan Miete 
bans chrnelsse. 

Bezme de to fkTerale Emsbedsmænds 
Tiernelse ffhldks den STAPEHM de hat 
udvi«st i Besbmfdkingen as Richards Fa 
Cosnrstvck Sagen, de Kvægejere, fom 
ismsod Lovm havbe indshegnet Reac- 
ringsland. Præsikdenten vil hasve vg- 
saa de Ho re s Lovkvettrædelser af- 
straffebe. 

Nebrackka Dei!eqati«onsen i WITH- 
ingfon staar med Prcksidentm »Der 
Wes osn H. H. Ba·ldrige crf Omnha 
som Baxiers EfterfMger 

Sktib til DanWh Lutch. Publ HONIG- 
eftek nogTe gode Bøget ttl at Tiefe i VI;äsc lange Mater-Wen »F 
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