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 Sultanens Nevs om Fokholdene 

i Tyrkiet 

Tyrtiste Bunde-e bør 

tntes lige faamegetfoin 
Atmeniernr. 

Fra ·Paris meddeles under 4. 

-Febk.: Prins Sabaheddine, den 

tnrtiste Sultans Nævø og Ledereu 
for det unge tyttiste Fremstridts- 
vatti. hat sendt et Brev angaaende 
Tvktiets Genicdelfe til Senatok 
Betthelot, der nylig oppellerede til 

Pecsident Roosevelt til Gunst for 
Armenietnr. 

Bkevet tlaget ovet, at de Revo- 
lutionet, sont Landet hat lidt under 
i mange Aar, hat veret organisc- 
rede af visfe Magtets officieue 
Vlgenter i disses egen Interesse, vg 
t«an paapeger, at medens der stan- 
:es Armenietne ftoe Sympati. er 

isen tmtiste Landbefoltning mete at 

setlagr. 
Agetdvtterne, siger Prinsen, win- 

aes til at tjene i Heeren, og det 
rverlades til Kvinderne at tilveje- 
dringe not til de ublu Statter. Jn- 
telliaente Tykter, som prøver paa at 

indfste Reformet, akreftekeg vit- 

t.1aeligt, toktuketes, landgforviseg 
ja endog myrdes af irreaulcete Tri- 
bunaler. Forstlgelseene hae imid.- 
tertid tun styrtet Regeringen 
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De Refotmet, som Europa prøvet 
a- indfste, hat tun form-tret For 
tmldenr. Atmenieknes oa Tyttetnes 
Jnteresset er identiste. Kuedeene, der 
ck Musfelmcend og itte Tut-ter, hier- 
act baade Atmeniete oa Turtet udeu 
Rot-stel. Det vilde væte en stok Vin« 
ding, vaaftaar Prinsen, om Kur- 
dcrne, denne vilde Race, tunde tnyt- 
tes til Landstedek, da deres Bild 
Rats hængek samtnen med dekes so- 
tiale Ztitlina. 

Derfom Europa ag Amerita bc 

siutter at intekvenere, siutter Bre 

:-et, fua maa de i Retfækdighedenks 
Istavn gsre det til Gunst for all:-. 
ier lider under nærvækende Regina-. 
Untiet er den østlige Lænte mellem 

Betten-Z og Ostens Civilisation. Weh 
at reformeke det og bringe det i Haks- 
meni med moderne Jdeet, vilde 
Modfætningen melleni Civilifatio- 
nerne 1idslettes, oa dermed vilde der 

vcere gjort et stort Stridt fremad 
mod univetfal Frei-, som nu trues 

af denne Modfætning 
Den vigtigste Reform, Print-n 

:saapegek, at der trænges til, it 

Fordeting as Retsadminiftrationen i 

Kejferkiget, saa der tunde holdes 
Orden i de forftellige Lotatiteter og 

Feeden tunde bei-ans 

Te krempee for dctes Hieni. 

Fta Custer, S. D» bekettes fol- 
sende- 

Farmerne i Custer County vil 

tcempe til det sidste for detes him- 
som de hat indrettet sig. 

Den Regel, sont nylig er spre- 
strevet of Landdepartementet, at tun 

,.Ranchets« i Skovreferven, fom neb- 
satte sig paa dekes Land fst 1898, 
san »prove up'«, hat gjott det haardt 
for mange Mand, som hat for- 
isgt at stasie sig med Iamilier Hiern. 
Disse Mænd flyttede til Cufter 
Cvunty eftet 1898 og brugte detes 

Homestead Ret i den Tro, at de 

itke vilde blive fotstykret· 
For et Aar siden kom imidlertid 

den Ordn, at alle Gætder paa 
Land, bvorpaa der ikke er noget 
Sisde fra Regetingen, maa rives 

ned. 
Nu vil der blive Ists-g pa1 

at san Loven forandret faaledes, at 

Seitlerne lan faa »Title« til og be- 

holde det Land, hvokpaa de hat 
nedsat sig, ved at betale 8250 pr. 
Acke. 

l Dunst Gut-ernst i Nebraska ? 

Der har alt i nogen Tid vcerct 
Tale onl, at Nebrafias nieste Guyet- 
nør sial hlive en Danster, nemliq 
Peter Mortensen fra Valley Coun 

ty, der tjener fm anden Termin fom 
Statsiasferer. Hr. Mortensen ha: 

jfra forsiellige Kanter været anmodet 
om at modtage Republitanerneö 
Nornination som Guverrwrtandidat 
og nu har han fornylig anmeldt sin 
Kandidatur i folgende Brev til en 

omeritanii Farretningsmand i North 
Platte. Vi henytter »D. d. Pio- 
nrer«s Overscettelse: 

Lincoln, 25. Jan. 1906. 

Jeg hat modtaget Dereö aeredz 

Strivelse, og tatter for Meddelelfen 
orn, at min Nomination for Guveri 

Jup- bcivek verviaigt dksftet i Dekes 
iBy. Jeg har allerede bewertet at 

Imange republitanste Blade» hat 
nævnt mig sont en mutig Kandidat 
Andre Venner hat ogsaa henvensvt 

»si·q til mig for at erfare mit Stand- 
jpuntt og jeg har svaret alle, at jeg 
Yilte soger Nominationen til Guvers 
nørembedet, eller noget andet Em- 
bede. J- mine to Terminer sosn 
Statskasferer har jeg haft min ful- 
dk Andel af politist Hader og An- 

svar. — Hvis jeg bar bestyret mit 
Entbede til Foltets og Partiets Til- 
fredshed, saa er dette mig Anerien 
delfe nol, og jeg retter itte yderlis 
gere Krav til Partien VortParti har 
i fine Rcrtter Hundreder af stcerlsn 
dyatige og tro Mand, der fom Gu- 
vernør vilde vcere en Ære for Sta- 
ten og Partiei, og hvis Evner DJ 
Tjenestcr fortjener Aner«tendelfe. 

Jmidlertid er jeg billig til at af- 
vente Partiets velovervejede Besitzt- 
nin«a, og hvig den republitanfke 
Statslonvention uopfordret tilbyder 
mig Nominationen til Grimm-rein 
bedet vil jeg iite alene modtage den, 
wen oasaa i bøj Grad paastønne 
den. Deres forbindtlige 

Peter Mortenfrn. 

Vi har tendt Hr. Mortenfen i 

manqe Aar som en Herdersmand, o) 
den Tid han har været Statslass 
screr, har han gjort sin Nation, sin 
state og sit Parti al Ære, saa ssi 

jssal vcere qlad ved at ftøttr ham sont 
Gnvernørtandidat i 

Knldebslgcm 

Om den Auweh-ng Iom nat 

Inede sig i Lordagg og særlia Mit-s 
i Sondagö og i Gaat Morgeg, met 

des fra Washington under 5. ds.: 

Den Kuldebolge, som nu sales i 
de vestlige Statet, vil sttcekke sig 
baade i Ost og Syd, efter hvad 
Vejtbureanet her bereitet. Man ven- 

eer, at det vil fryse faa lange Sud 
Tom i den notdlige Halvdel af Flo- 
rida, dog haabee man, at Appelsins 
avlen der ikke sial stades. For Nar- 
væeende fsles Kulden fertig i Sta- 
tetne Kansas, Nebraska, Missouri, 
Iowa, Minnesota, Wisconsin, svke 

Michigan, Colpeado, Ohio, Indi- 
ana, Kentucky, Tennessee og At- 

lansas· Der rapporteees 14 Gr. 
under Nul fra Duluth, 34 fka 
White Nivet, Canada. Her i Blase, 
Nebr- var det omkking 8 Ge· under 
Nul i Gaar Morges. 

Niler med at apsive »Bei-C 
Guveensr Mickey hat opfotdrei 

alle Statöembedsmeend til at retur- 
nere deres Ftipasser paa Jeenbaner- 
ne, men Jeknbaneauthottteterne for- 
sikree, at de neesten alle sotn een 

hat undladt at gøre det. Ud af 133 

Legislaturmedlemmer stal kun to 

have eftetkommet Guvernsrens Ov- 
fordring, og af Konqtesnmndene fea 
Stufen hat kun Kinkaid tilbagele- 
veret sit Fripas til U. P. Bauen. 

Den ungarfke Krise. 

Situationen yderst 
tilspidfet. 

Fra London tneldeg under 18. 

Januar.: Fra Wien telegkaferes ti( 

,,ijes«: Negeringsprcesidenten i 

Segedin biet-, da han jtulde tøre til 

Regeringsbygningen for at asiægge 
Embedsedem ovetfaldet af en stok 
Folkentasse, der angreb ham med 
Sten og taadne Æg. Hele Gomi- 
fonen alarmeredes og stød starpt pai- 
Foltemasfem hvotved mange same- 
des. Det hele var en aabenlyö Reiss- 
ning mod Kongemaqtens Nenn-sen- 
tant. 

Fra Budapeft under samme Dato: 

Kongen og hans ncermeste Om- 
givelser bestceftiaer sig fokAlvot med 
Tanten om at oplsse den ungarste 
Rigsdag i Stutningen af Januar 
uden at stille Nyvalg i Udsigt. Her- 
med ophæves faktisi Fotfatningen. 
Angaaende nogen nh Tillaldelfe af 
Koalitionsførerne et der ikte langer-l 
Tale; tun hvis disfe opvositionelle 
Ledete sclv vil søge Audiens hos 
Kotigen vil de blive modtagnr. 

Fotfatningstampen vil efter For- 
fatningens Ophcevelfe yderligere til- 
svidses, uden at der kan stilles no- 

gen Forbedring af Situationen i 
lldsigt, hvetten for den ene eller for 
den anden Side. 

Jomangel i New York. 

Fra New York strives: Dersom 
der ittc bliver futdt op af toldt Veer 
i Loh-et af de kommende set-J qurJ 
vtt New Yort tdtivc stedt i en far- 
tiq Its-Nod til Sommeren. Vyen 
stirttrugcr hvert Aar 4.()00,tx()0T-)ns 
as Js. Af tunstiq IS tun der, ntnr 

alle ttrasfter sættch i Bevæqelse, fa 
tiritereg 7«(),»»0 Tons. Id« Vroccnki 
«1f denne Forsmiinq tontrollercs af« 
tttmerimn Jce Compnnn Under nor : 
note Forbotd tmr :’z«H-.5tmnt««.1aniet«" 
ne langs- Hudfon River omtkent st, » 

Hing-»t- Ton paa Lager, csa five-: 

Bund of denne Foriyning bebøvesJ 
J Fer ved denne Tid var der ov : 
lagt 2,s)()(),00() Tons. J Dag er ders 
tun 2s)0,«00 paa Lager i hele Sta-I 
ten. 

Whotesale Prifen paa Js i Ja » 

nuar 1905 var gennemsnitliq stLIJ 
pr. Tun. J Aar scklges ern von 
Vrygqerne for 82 pr. Ton, og Forij bnmekne betater gennemfnitkig Sitz 
Gent-J pr. 100 Bund-. Det eneste,1 
som tan forebvgge en alvotlig JS 
mangel, er en streng Frost af mindti 
tyve Dages Barighed. 

Anna Gould hat haft not af 
Gcevm 

Fta Paris berettes under Z. ds» 
Gtevinden Anna Gould de Castel- 
lane hat indtedet Retsptocedure for 
Stilsmisse fra Grev Bont de Castel- 
tane. hun opholder sig i sin Resi- 
dens, hvor Vsknene midtettidig efter 
Rettens Tilladetse er betroet til 
hendes Omsorg. Greven er kejst til 

sit Hjem paa Landet. 
Anna Gould, Jay Gvulds Dat- 

ter, sigeö at have ejet melletn PS- 
000,000 og 88,000,000, da hun 
blev gift med Grev Castellane. Dct 
hat dog ttte lyttedeö Greven ati 
fette saa stor en Del deraf over-; 
ttyr. da han ingen Sinde hat haft 
Abgang til met-e end skt,000,000 af 
dem. Mon tkte Ameritas Millio- 
naskdptte tan lcete at sige Nej til 
Europas »Nobtemen«, fom tøgck 
dem for detes Penges Stytd. 

Selve Grunden ttl, at ervtnden 
stget Stilsmisfe er imidlekttd Gre- 
veng Opmcettsomhed ovekfot en 

Partsetdame, der ttte nehnes, men 

som er vel tendt at tndvtede. 

3,0()0 siges at viere omkomnr. 

Fra Panarna berettes det i Lor- 
dagg, at Byen Buena Ventura, Co- 
lumbia, er bleven ødelagt ved Jord- 
skcelv, og at faa af dens 8000 Im- 
bnggeke er i Live. Det bereites vi- 

dere, at Jokdskælvet strakte sig til 
tsiuayaquih der ogfaa led meget, og 
ber mange Liv ogfaa gik tabt. 

Siden Onsdag i sidfte Uge er der 

stet siok Fotandring i Atmosfærem 
oq der bereites om en »tidal wave« 
i Nærheden. Man mener, at en un- 

deksøist Vulkan et i Udbrud. Jniet 
nøjagtigt san erfares, da Kabelfor- 
dindelsen med de sieste veftindisle Øet 
er afbrudt. 

Falsk mod Judiauerue. 

Fra Duluth, Minn. fortcelles: 
Der vil blive anlagt Sag mod den 

Person, som strev 880 Chippewa 
Jndianetes Navne under en An- 

søaning til Kongtessen om at lade 
Mottis Loven staa, som den staat. 

Jndianerne paa alle Reservationer 
i det nordre Minnesota hat nd- 
ncevnt en Komite paa fern Mand, 
som stal raadføre sig med Forenede 
Staters Distriktsadvokat C. C. 
Haupt i St· Paul. Komiteen har 
en Kovi af en Erklcering, som Rev. 
Sharles Wright hat aflagt om, 
hvorledes den Mand, som skrev An- 
søqningen, fik Jndianernes Navne. 

Jndianerne siger, at Sekretcer Nye 
af »Public Assairs« Komiteen i 
Minneapolis Commekcial Club gen- 
ekem Preser hat owny at An- 

spaningen og Navneliften et strevet 
af Dr. Crafts i Minneapofiä 
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Hakrinmn sank Ledclsen as 
Illinois Central Bauen 

Tet paastaag sra Wall Steckt 
New York, nt Unten Paciftc ellerf 
.««mrriman Interessen hnr sitret siq 
zinntrol as ,,Jllinoig Central«, ide! 
den bar tobt ,,stoct«, san den nn 

hotder 632 Procent af Rompagnieth 
Aktien-. Officielt indrønmceg det itte. 
endnn on, nil itte blive det, sm· 
ester Jionqregseng S111t11i1151, paa 
stnas der. Men liqe sandt stal det 
dasse. Affæren bar valt Ængstelse 
i Wall Stkeet, idet der ved det n:)e 
»mode« er sitret U. P. Udganq til 
ksen mexitanste Golf, og da Udsørs- 
ten ad den Vej er nteget billigere-, 
tnn Transattionen komme til at sin- 
de New York betydelix1. 

Jmod Butten-erst 
W. J. Roleau, ForretningsbestysT 

see for St. Paul Trade Journal, 
hat nylig været i Washington, hvor 
han levekede Kongresmand Stevens 
en Protest til Postkontor- og Post- 
veje Komiteem nnderstrevet as de 

sieste Detaljhandlere, Wholesale 
Handlere og Fabrikejere i Nord- 
vesten, mod at der vedtages Love 
om en Pattepost, hvokved Zinsen-— 
dessen as Baker gennem Posten bli- 
vet billigere, end den er nu. 

Minnesota Delegationen er tmod 

Fokssaget om Patkepost, siger Ro- 
leau; i alt Fald sit han det Ind- 
tryt, da han var i Washington 

»Da-Ismen« oq ,,Norven«. 
De, sotn snsiee at forny Zubstripi 

tion paa «Dansteken« og »Am-den« 
tilsammen, tan sorny paa begge Blode 
for 81.90. 

Nve Abonnenter vcm »Dansteren« 
kem saa baade ,,Noeden« og »Danstes 
ren« for SLsoz »Norden« toster ellers 
PLOO og »Dansieten« s1.50. Altsaa 

Isvakeg ver me saa tivt ved at send- 
Penge ttl os for begge Mode. 

Danks-s Luth. Publ. Hause, 
Blatt, Nebe. 

xjin og hekWot casscssmåsio 
Ægtevielse. Miss Agnes 

Jensen (Hjørring) viedes den Z. 

Feoruar til Journalist G. S. 
Strandvald i Racine, Wis. Past· 
E. Prøvensen ved Emauskirken for- 
tettede Vielsen, som foregil i al 

Stilhed 

Udtrcedelse af »Den dansie 
Kirsc. ,,Kirlelig Samler« af sidste 
Uge meddeler: 

Paftor J. C. Pedersen i Salinas, 
Cal» har meddelt Samfundets For- 
mand, at han agtek at udttæde af 
den danste Kitte, og at han tillige, 
sont Folge deraf, til April agter at 
fratræde Embedet som Præst for 
Menigheden i Salinas, med mindre 
en anden Overenskomst detom tref- 
fes med Menigheden. 

Dansl Polarfarer. »Pa- 
cific - Posten« meddeler: 

Kaptajn Millelsen, en dansi Po- 
latforskek, som bl. a· var med Bald- 
win Ekspeditionen fom SlibetsFør- 
siestvrrnand, er nu — fom tidligere 
meddelt i »Pacisic Posten« —- 

Iinder Vejs til Amerika for at over- 

iage Kontmandoen over en Rhode- 
ckspeditioth der udrustes for ameri- 
lansl Kapital og stal udgaa fraSan 
Francisco. Hensigten er at udforske 
Egnene vest for de arktisie Egue, 
som Sverdrup undersøgte paa sin 
Elspeditiow Udrustningen af Ets- 
peditionen begynder, saa snart Mil- 
lelfen lommer til Amerilch oq Rej 
sen ventes paabegnndt i Juni Maa- 
sied. Kapian Mitteler er Szm 
as Sløidens Jndfører i Danmark, 
Arel Mikkelsen· 

Dunste 051 Amerikansk 
Mejerivæfew Den nationale 

amerikanste Mejersftforening skal i 
Aar holde sin 12. Aarskonvention 
3 Chicago Colisemn fra 15. til 21. 
Februar. Som naturliqt er i et 
Land, bvor de Dansse indtaqer en 

lebende Stillan i Meferivirksomhe- 
Hen, er Vore Landsmcend felvsirevne 
til at spille en fremraqende Rolle 
vcd et saadant Mode, siriver »qu- 
lssadet«. Den bekendte,Mejerimand 
K, H. Mnnrad, Medredaktøt as 
»New York Produce Review« cg 
,.Ameriean Creamery«, stal fault-des 
lmlde Tale ved Konvention-Ins Anb- 

ningsmøde og ligeledeg ved en Kon- 
vention af Mejerifarmere, fom af- 
yoldes umiddelbart efter Mejerifsee 
nei- Konvention; bans Emne vcd 
dette Foredrag vil blive »Advantage3 
of Test Association«, altsaa nar- 

knest en Fortlaring af de danske 
Kontrolfoteninger, som i de sencre 
Aar er blevet saa almindelige i vort 

Fædreland og har tildraget sig hele 
Verdens Opmcerksomhed. J Meje- 
tistfoteningen sidder flere Dunste, 
fauledes fom Stats - Vicepræsiden- 
ter M. Sondergaard af Hutchiw 
fon, Minn» A. Jener, Ferndale, 
Cal., og A. P. Henningsen af Butte» 
Mont. W. F. Jenfen af Lincolth 
Nebr» er Medlem af Fort-eminng 
udvalget. 

Mejerivcesen i Kanada. 
Dei kanadisfe Mejerivcesen omtales 
i en Artikel i Ottawabladet »Dan- 
nebtog«, der bl. a. siget: 

,,Denne vigtige Jnduftri. der saa 
at sige hat gjort det lille Danmark 
hemmt, vinder mere og mere Sym- 
pati og Birkelyst i Kanada. Der et 

i de senere Aar gjort rast Fremgang, 
og udfoldes der vedblivende den 
samme Energi, der er begyndt under 
faa heldige Auspicier, saa vil Kana- 
da med Tiden blive Danmakk en 

siem Konkurrent paa det engelsie 
Some-marked 

Som bekendt staat Meierierne i 
Notdvesten under Ledelse af vor 

Landsmand Ht. C. Marker, der ved 
frn Dygtighed sotn Fagmand og sit 
udpwegede Forretningstalent hac 
vundet Publikums fulde Tillid sig 
har drevet Produktionen af Smka 
op til ganfke betydelige Dimensio- 
ner.'« 

Flere af Mejerierne har til at he- 
gynde med etholdt større og mind:e 
Laan fra Regeringen. 

Jacob A. Nits. Fra New 
York meddelesmnder 21. Jan.: 

Jacob A. Riis har sicenket et 
Vindu til ,,the Church of the Re- 
furrection« i Richmond Hill, L. J» 
til Minde om hans i Fior afdsde 
Huftttr. Vinduet, der er forfcerdiget 
i Manchem gengiver den gode Hm- 
de, der holder et Lam i sine Arm-. 
Dette kendte Kunstwerk var Mr3. 
Riis’ Yndlingsbilledr. Jnslriptionen 
fottcellet kortelig, at Vinduet er ind- 
tat til Minde om Mrs. Riis samt 
angiver hendeB Fødsels- og DOH- 
dato. 

Ei lignende Bindu vil blive ind- 
sat i Domkirken i Ribe, hvtllen 
By som betendt er baade Mr. og 
Nits. Riis’ Fødebh. 

— Bladet »Københaon« meddeler, 
fra paalidelig Kilde, at Præsident 
Roosevelts personlige Ven, Jakob A. 
Riis, er bleven udfet til at bellæde 
Posten fom De Forenede Staters 
Gesandt i Kristiania. 

Trinitatis Mah» Chi- 
-ago. ,,Chicago -- Posten« meddeler 
bl. a.: 

For man gaar videre med at verl- 
.·1«.- Byngegrnnd til den nne Trink- 
tatis Kitte, vil paa Opfordrina af 
mange Meniqbedsmedlemmer For- 
bandlinqet blive ovtagne med St. 
Ansaars Meniqhed om en Summen- 
slntnina af de to Menighedet. 

En brat Ende. Om det Inl- 
telige Par, den dansie Pige og den 
rige Enalænder, som oi forrigc 
Tirsdag lserettede om efter »Bien«, 
ffriver samme Blads sidst modtagne 
Nr. viderex 

De to unae Menneskers første 
Tut-Ide, Adstislelfe oa Gensyn mcd 
paafølgende Giftermaal og Brvls 

lupsrejfe udgjorde en hcl Roman. 
Nu er Romanen imidlektid kommen 
tii en brat Ende idet Syrrett i Lor- 
daqs blev arresteret for at have nd- 

ftedt falfke Veksler i St. Louis. 
Ligeledes skal han have Kone og 
Born 1 England. Han nægtet selts- 
følgelig det hele, men Politiet me- 

ner, at han er en durkdreven Plat- 
tenflager og Lykkejæger. Miss Pe- 
tersen fynes at vaere Forsvunden. 

»De unge var med«. «Chi- 
cugo Posten« Exil-en 

Onsdag Aften den 24. Jan. hav- 
de St. Ansgars Ungdom samlet si.1 
til et Mode i Kitkens Stolelokale. 
Pastor Gjørup fortalte føtst manqe 
morsomme Anekdotet fra de dansie 
Digteres Liv, og frcmhcevede, hont- 
1edcs en god humoristisk Kritik ofie 
kunde gøre meget godt· Fotedragei, 
der fulgtes med ftor Opmærlfomhed 
lsaade af de mange unge saa vel 

som af enkelte Ældre og Gester fka 
Trinitatiö Menighed, siuttedes med 
Maglekilde Vetersens morsomme Hi- 
storie »Salget af de vestindiste Oer«. 
Forfkiskninger serveredeö af de Unge, 
ng de mange danste Sange, der 
fulgte efter Foredraget, tydede paa, 

»at Modet i alle Maader var M- 
jlykket og at de unge var med. 

Vor Frei-. Af M. von O »Es- Mi- 

k tidgfortælling. Anker-Heut Oder- 
sckttelse bringet ved R. P. Mad- 
sm. M Sidek Mk ishr-. 
82.00, i Omsiaq MAX 

hyrdedrengm Fta Tyst ved Men- 
30 Sider. J Omsiag Joc. 

Danish Luth. Publ. Heusc- 
Plaiy Nebe. 

sit 


