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Atter en frygtelig 
Junge-Mute 

Mange Mennester dræbte 
og flere saatede. 

Regekingen vil tage sig 
af Sagen. 

Betetningen om den sstdste ftygtp 
tige Jeknbanesulyike komsmer läge 
fra Omegnsen as Lan-MS HovedstadH 
—- Wafhingtom Den lyder fotsiel-’ 
ligt i de fovstellige Bdadr. ,,Ct)i. 
Nec. eher.« hat den saniedm 

»Washingtoen, Dec. 30. —- 50 

Mennester dtæbteS og mindst 100 
itostn til Stade — nogle faa awar- 

ligt, at det visl blive detes Dpd —- 

ved et Togsammenstrd Paa den me- 

ttopvlsitasntte Afdeiing af Baltimoke 
og Ohio Bauen Oed Terra Cotta, 
en lille sStation tke og en halv Mi! 
Not-d for Washington M. 6 i Akten. 
Dei forulykkede Tog, det faakaildte 
Frederict Local, var fykdt med Son: 
dagS-Excitrsionistek og andre, sum 
returnerede til Washington fra detes 

Landfteder i Mamland Det holdt 
red Terra Cotta for at jage Pas- 
fageker paa. Et Ton, besinnende af 
komme Banns-, lob intod Passaget- 
toqet maer og Lolomotivet Plpjede 
l«csgstaoeiigt fm Vej iaennem de ba- 

perste Passngeroogne. En tyk Tanne 
tugede over Landstabet, da Sau-.- 
mensstpdet stete. 

Der var fat Fakesianal ved Tato 
ma Part, et Dort Stytke Vej fra 
UlykkesisStedet, da Toget med de 

komme Vogne passende, men Jn- 
geniøren paa dette Ton erkletter, at 

ban daa Giund as den tætte Baa- 
ge itke tnnde se Signalet, og han 
koste med en Fart af 60 Mit i Ti- 
men. Jmädlektid blev daasde Juge- 
nisr og Fykbsder ipaa dette Tog ar- 

restekede oa fort til Washington 
Andre Bin-de giiver ikte stet saa 

hij et Antal zaf drcsbte og saatedr. 
Men af over 200 Passageker stal 
alligevel tun omkring en Snes Men- 
nester være siuvne usiadt fra Ulys- 
ten. Rædselsscenen sial have været 

prufuld hvad man tan tænke sin, 
naak en fanden Masse døde« døende 

,og saarede Ida Amt-te omkting i 
Rainer-ne. 

Neste Dag striver nævnte Blads 
Korrespondent, Samuel-, fra Wa- 
shington bl. a., at lden senete Tids 
Rædslet paa Jemidanerne hat op- 
strcemt »Jntersiate Tom-merke Com- 
miösio—n«, faa den vil sende Mistgas- 
sen en fenfatkonel Rapport en af de 
forste Dage efter at den er traadt 
samtnen i det nye Aar. Denne Rap- 
pott vil omfatte Refultwiet af nd- 
tsmmenide Underspgelser, som Jag- 
kyndtge hat foretapt af Block Sig- 
nal og Sitteekwspstgsnsaaleh og 
Korrespmdentens Meddeler antydede, 
at i Beiman ais den senere Jth 
,,afvendelige Mylier«, der hat reim- 

» met i stoxt Tab af Ænnesteliv, vi! 
der t We med Rappe-ten 
klipp giert MWgey sum dil 
We endvet frsekfende Mist-nett 
Interesse 

Sannnenstjdet i Aftes paa ballt- 
more da Ohio Bauen —- k mange 

Meewder den bis-ding- og mest 
Bewies-de Jerndanmlytke i de 

W Aar —- har tagt Gnadenw- 
let ern Gmel-ed for Mel-w paa 
Jetnbanen llge for Lan-det- natio- 
naste Lovgivm og andre fide-rate 
Embedsmtenid M aldtig wogen 
Mse br. »Zw- Sty dar sin 
Gibt-nd sont th sigen J 
deth fewgw W M We 
det Tab as W, deef hat 
faaet Unterkiefer-ne t Wt pf- GO- 
hnnsbsa til as ovdee Byenss Mag paa 

« Mo StangHog hat fowandiet Del- 
, Rgdcassesmnog t Kapitalist M en 

pas-misse- Meiste-p- 

— , 

Sorgefeft vdse »sig at være en Sty- 
relse as Fsvrfynet i Hundreder af 
DTwsined rejsende Mennoskers Ist-ter- 
esse. 

Tke Toggulyktet hat fortkinsvis 
gisvet Anledning til Jnterstate Com- 
metce Rommsisstonens Underspgelse 
pg Rapport M Kongtessen i For- 
bindelse mcd Udfaldet of de Faglhn- 
diges Undetspgelfe asf Sikkerheds- 
Apparater. Ulykken paa Southern 
Nwilway, i hvilken idenne Baues 
Pkcestdent, Spencer, stilligemed flete 
af hans Rejsefcellet fandt III-den« — 

Motten med Jmägtanttoget paa Bal- 
timote og Ohio Bauen i Ncerheden 
af Chicago, i htvflken tre Snese ellek 
flere fandt Dsden —- og nu endelig 
Terra Cotta Katastrofem hvor op 
imvd HCIVMDEsiwdstyve drei-dies —- 

danner tilsammen Teksten for Kom- 
misssionens Jndsttlling til Kongregi 
sen. 

Rockefelleks Genekositet. 
En typifk» ! 

Fremfids Asmetitaner. 

Under en Diskussion i New York 
-for1eden om Centralisation af For-- 
retninger faqde Rockefeller: 

,,Det et naturligL at den Mand, 
som hat fort Daqvogn, Wage coach) 
ril vcere fjendtligsindet mod Jern 
banerne, og at den Mand, som plej- 
kde at holde et lille Logikjug, vil 
misunde de store, elegante Hoteller. 
Men det er FremstridL Dset maatte 

komme, og for en Tid sholdt det 
lkaurdt for de Mænd, som forspgte 
at indrette sig efter de nye Fokhold. 
De havde rnin SymspatL fvrsikrer 
jeg Dem, men vi smaa alle fortscette 
med ast mode nye Onkftændigheder 
og indtette os eftek dem. Dei san 
ikke viere anderledes. 

»Jeg er naturligvis Ied af, at jeg 
et saa msissorstaaet, men feg hat de 

bedste Ftlelfer for ckkszven Jeg hat 
ingen ond Bill-je mod nagen, og 
det er stokt af tænte paa, at beste 
er faa af Gudg Naade.« 

Jmidlektid hat Mr. Rockefeller 
gJiVet Chicago Unsivetsttet en NR- 
anrsgave paa henved 83,000,000. 
Det et den ftsrste Stum, Rockefæller 
nogen Sinde hat stcentet denne Jn- 
stutiotr. Tilsammen bei-her hans 
Gwver til dette Universttet sig nu til 
s.19,416,922. 

Hoveddelen af Nntaarsngen stai 
lægges til Universitetetö permanente 
Fond, nentlig 82,700,000. Westen, 
8217.000, sial dcekke Aatets Unders 
volunte, for-ge Lceketnes Ltnninger 
m. m. Mkd Tillæg af de 82,700,000 
vil Chioago Univer-sitet have et pet- 
manent Fvnd paa 810,452,616. 

Det stdste, vi set om Rockefeller, 
er en Udtalslse af Dr. Mc. Gee for- 
leddn «i New York ved et Msde af 
ei svidewsiabeligt Selstaib. Han be- 
fragt-r Jobn D. Rockfellet fern 
»Juki-www as Ioncentkeret Ener- 
gi«, og søm »den typier Amor-Name 
af i Mem-Mc thun oft-de have haft 
Dekl- mdd sie- Wd han scm havde 
sagst stg for, siget III-Man 

Professor Starr,tilbage. 
Professor Frederict Starr af Chi- 

cagv Universitet kom -i Mandags til-—- 

bage til New York fta et Bei-g i 
Dvergelsandet i Kongo Frist-atm. 
Hans Studier af Dværgene langs 
de to Floder, hvor Dvcergene er 

mindre end andetsteds, viste, at Men- 
denes gennemswitlige Htckde var 31 
Fod og 10 Tom. og »den stststr 
Hsjde 4 Fod og 3 Tom. 

Professor Starr hat reist ca. 22,l 
000 Mit for at spge Oplysniwger» 
am Dværgene og andre afrilanste 
since-. Gan bespgte 28 Stamm-h og 

W, var mange Gange udsat for 
Msfmr. Naar han immer til Chi- 
rsqh vil shwn udgivx m dekailleret 
des-Mag osm Reisen og stm Unber- 
katd 

W 

CI es trittst Mannig. 
f 

j« verhoistop Jktaud 

) 
udstaler fig. 

Protest-mode i Washington 
og flere Sie-det. 

f 
j En as Dagens mest brændmde 
lSpeirgsmacil i Europa for Tiden er 

det fpændte Forholid mellem Siat 
og Kirte i Franttsig. J sidste Maa- 
ned ioax Tiden inde, da Loven om 

Adstillelse af de to stuilde træde i 

Kraft, og i den Anledning hat der 
veret stærtt Rote·baasde i Franirig 
og ud over dettes Gier-used Tisl Ti- 
der hat det set ud, som det tunde 
komme til Kamp mellem Staten og 
Kisten. Msan incekter en bestemt 
Holdning fra begge Sider. men vg- 
saa en hel Del Besindighed Ogsaa 
her i Amerika hat Spørgssmaalek 
vatt Rørr. J Sondags udtalte HEX- 

tebistop Jrland sig ved et Mode f 

TIJiinneaPolis om Adftillelfen af Kitte» 
oq Stat iFranlriJk,-og da hans Ord. 
er vel skikket til at tafte Lys over 

Situationen, ital vi meddele hans 
oæfentligste Ildtalelfer. 

Forst aennemgit han Fordoldet 
mellem Kirke oq Stat i Frankrig dei 

fidfte Fjekdedels Aakhundrede. Han 
ncegtede at Kirten var imod Sepa: 
iationstsovem men det stak være en 

timelig Adstillelse, ertlærede han. 
fcm medyioer samme Frihed og Rei 

tigheder, som Adftillelsen i dette 
Land, i England eller Tyftland gis 
ver. Han talte ogfaa om den forste 

Neu-Lag tit Konstitteu i Frantriz OF 
lagde Stylden paa note faa De· 
mukwger og Aqiiatorek, fom Zur 
Hold paa Republiten. 

Ærkebistoppen sag-de, at denne 
Klasse hat fokceret Spørgsmaalet 
sigennem, og Follet hat itte givet sit 
Sa-mtytte. De har ulyikeligois itke 
basft Dannelse og Forftsand not til 
at forsvare »der-es Rettigsheder imod 
deres Modftandere. Kampen vil fort- 
fætte, og Kirken vil i Enden komme 
i fuld Besiddelse of sine Rettixheder 
on sin Frihed 

Af endnu større Interesse er et 

)M-de, som holdtes«"2 Washington 
Sondag Aften. Dette Mode holdies 
i Columbia Theater og kehre-sente- 
tede forstellisge Betendelset. Dei for- 
dssmte ligefrem den franste Regerings 
Gandfing i at konfisiere den katolfte 
Kitteö Ejendom og lægge den Hin- 
dksinger i Vejen. Modet oedtog en 

Resolution, som i ftærte Udtryk for- 
Nmmet den franfte Regerings Hand- 
ling og stempler siere ledende Steig- 
mænds Udtalelfer som Udtryk for 
»sØnsiet om at komme seloe sei-isten- 
dommens Nod, hvorfor det er et al- 

votligt Angreb paa den triftne Ci- 
vilisation.« 

Das-an fta mange andre Siedet 
baade i dette Land og Europa kom- 
met der Protefiek imod den foasnsie 
Negerings Moden, saevlig dens 
BestaglæM af Wirkens Efeu-dom. 

Spsrgsmawlet et itte kidet tut-vit- 
«Ket. Oatoliteene Mdey at den fran- 
ste Regetiing stukde got-e, som vor 

Negertng gjorde med »Fetarlandet« 
M Fikstppsineene, faa vtlsde de ocre 
til-kredi. Dei var not noget over 
87,000«000. vi efter Oberons-konnt 
bettelte Riesen for dette Lan-d. 

Den franfte Regeeing been-der deri- 
nwd, at Mkteejewdvmmen er erdw- 
eet, mens Meten var Stamme og 
steck-des er Bittens Mem Stets- 
Wm, Ist-W M steten vgl -Mk UW W. Poe Wes 
Itd km- Rtsu tZ med Rette stets 
»M, at deni Medlemmer due 
dsset Wdete under Statut« 
ajtfds W til GMDW, og de hat 
time-n Ante-W M M at samte 
fcvfttli Mut-M fest-W Sitte 
QASMNPWU Mdmdst 

Käst- M Kro- Im Wut- 
-t.-, sk-« 

I 

Gen-sc Shemus Junosukstism 
Neben-sing nye Guvernør 

osvertaiger sit Embede. 

Lincolty den Z. Jan. — Unsder· 
Odenværelse af en istor Stare af 
Beundrere og loyale Benner, hvis 
Hyldest understpttedes af Konson- 
Torden, blesv Hon. Georsge Lawson 
Sheldon i Cfterimisddag End-fort i 
sit Embede smn Gusvernør. Han er 

den første sinds-die Nebrasianey der 
beklæder denne vigtige Post. Det 
etssekustivii Anspar lugdes paa hans 

ihrede Skuldre, medens Folkets Bi- 

jfald stadfceftede den Tro, at den 
Tillid, der vises hom, itke vil blive 
misbrugt, og den nye Guvernørs 
vækdige Holdning og Alvor forsc- 
rede om, at de Løfter, han har givet 
Foltet, vkl ftedfe fraa ham friskt i 
Minde. 

George Slyeldon aflagde sin Em- 
Lredsed straks effek, at den afgcknende 
Guocrnøy John H. Mickey, der nu 

eftek site Aarg Tjeneste sont Guver-« 

non-? Vier sig tilbage til Privat- 
liU WVde oplæst sit AsskedssBuw 
stack Han applauderedes, da han 
viste isig, on as og til under hans 
Tasc, men Full vsar kommen for at 

Iise den tiltrædende Guvernør, en 

as Staiens egne Sonner, deres Ag- 
telse, og da sVice-Guvetnøren Mc. 
Gilton introducereden Sheldon ,,sotn 
en Kcempe, itke alene i fysisi, men 

onfsaa i aandeliq Henseende,« da brød 
Begejstrsingen sprst tet løs. 

Jnaugurntions Ceremonien var 

ydetft simspel, og der gjotdes infet 
Fort-g paa Bekomm-» nun-Sack« 
nen var iske desto mindre i nogen 
Grad imponerende. Den nye Gn- 
svcrnør var en Smwle bleg, ogs hans 
vanlige Alvor og Nisdkærhod dar en 

Smule mere mærbbar. Det var alt- 
men det var nok til at fæstne Ste- 
nen i Erindrsingem 

De iapnnske Helte deinem-T 

Fra Tokio meldes under 80. Dec» 
at Japans Kejser samme Dasg Per- 
sonlig dekoretede et Antal asf de 

Officerek, sont hsavde udmcerket si; 
under Krigen baade til Lands og til 
Vands. Feltmarchal Oyama, Gene- 
talerne Kuroti ozq Nogi og flete an- 

dre Genernler tilligemed Admiral 
Togo nrodtog første Rangs Dekora- 
tionen »Den qnldne Drage«. 

Menneiketnvr. 
Fra Washington DE berettesxr 

at Toldstibet Mc. Cullough sprie- 
den til Seattle indbragte to Fanger, 
sum befkyldtes for at have stjaulet 
AslaskasPiger on feilet Væt med dem 

pag deres Hvalfangek-Fartøjer. 
Det er to Skibsførere, som stges 

at have gjort Landgang i Lands- 
ksyer paa Alaskas Kyft og stjaalet 
fieke Piger og sejlet bokt med dem 
under Mdrenes Jamten. 

Toldstisbet sendckes efter dem, og 
«det lylledes at insdhente Hvalfangep 
nc og at redde Pigernr. 

Nobels Fredsptcrmir. 
Nabeltomiisteens For-mund, Notges 

Udenrigsminister Ltvland, hat ckfslge 
R. B. modtaget folgende Telegkam, 
ksateret Paris den 15. Dem 

»Da jea hat haft den Ære sam- 
men med Storthingets Delegetede, 
Emil Statt-g, Ullmansn og Linidboe 
at samanbejsde ved Organsssakionen af 
min afdøde Onkels, Dr. Ailsred No- 
bels, Prislsomitoec, tillader jeg- mig 
a« udtale män Glæde over den dekl- 
dige M)a-,ade hvsorpaa FreMen i 
Aar, paa den afdtdes biet-de M 
zsdag, er Moden Mit-ein « 

sitt-We Ieise-ede- ua en Anss- tsq law sussi mein-e Mess. 
gme tut-se M alt-« Its-Miete- Im Mc dem-seh 
I. s. wseWMmWMh Se. 

c- .—j 

Ved Præmiens Tildeling til en 

Mund (Præstdenst Rososevelt), sein« 
lmsegtigt km indes-get til at stiftel 
IFved mellom tso store, kæmspende Na-! 
’«tioner, er sTestastiors Ønssle og Be-? 
stemimelse nu som aldrig fsk Eli-den« 
opfyldt og dem-d ogsara en fasterJ 
Gran-d slasgt for det stemtidige prak- 
tiske Arbejde «for Lssning as det nan- 

slelsige Fredsspørgsmaai. 
rTillad msig i Dei-es Person at 

lylønste Komiteen meid sden heldige 
Beflutning· 

Emanuel Nobel. 

30 Menneskek dcæbtr. 

scsndnu en frygtelig Jeru- 
bane-Ulykke. 

Fra Tospela, Kan» meldes under 
L. ds.: Mellem 20 og 30 Passagerek, 
Swrsteparten Mexilanere, bleiv drcebt 
og lsige saa mange saarede ved en 

Kollisioin mellem «to Passsagertog 
paa ChicagwsRock Island og Pati- 
fic Bauen fern Mil vestenfor Alta 
Victa tsidlig i Dag til Morgen. 

De fleste as de dræsbte og saarede 
befandt sig paa det sydgaaende Tag. 
Vognense swrtede ned oiver en 

Sirt-Inn og flere af dem kom i 
Brand. Mange as Ligene blev for- 
ræret af Flam«merne. Die saarede 
brsaates til Topeka. 

Vethel Academy brændt. 

Bethel Ac-adesmy, Marshsield, Wis. 
Hovcdtvarter for syvende Dags Vop- 
rister i Wisconsin, er brcendi. 100 
Studenter aik Paa Stolen, som 
lstcjger nndt Wen «stor Koloni Ad-- 
ve-nti«ster. Vygnsingen var var-Essai 
til 813,000. Den vil blive gesnop 
bygget. 

Hnghes i Gnvemsrstplen. 

Fra Alibany, N. Y» meldes under 
Z. ds.: 

Chaer E. Hugheö blev Manga- 
reret som Guivernør i Gaar i Glass- 
la-pitolsiet. Den aftrædende Ein-ver- 
nør, Higgsins, ønskede sin Estermand 
relkommem hvorester Guvernpr Hug- 
heg holdt en Tale, hvori han bl. a. 

ajorde et starpt Angreb pan Will. 
Hearst, hvem han ibetegnede som en 

selvgod og hensynsløs Agitator. 

En Maagcmillionær død. 

A. J. Eos-sein Pennsylvania 
Jernsbanens Præsident, døde plud-— 
selig i Fredagg as »h0art fail.ure«, 
67 Aar gawsmel. Siden 1861 hat 
bar lhan Væket i Pennsylvania Ba- 
nens Tsjeneste, de stdste 17 Aar sont 
dens Prcesident. Hans Testamenle 
stulde aabnes den 2. Jan. Man an- 

tager, at hans sefterlasdte Fovmue be- 

løbet sig til 875 a 100,000,000. Ja, 
— Millionaerevne maa dele Lsod med 
andre Adelng 

Dom-wen bekræftet. Der 
fnnes at være kun een Dom angesa- 
ensde Dr. Peters Kiuriko, og det er: 

»Du er en storartet Me.dicin.« Tu- 

sfinder hat erllæret« det samme, og 
andre Tmfinder erfarek daglig Sand- 
heden der-af. Skækspede Aandsevner, 
et gladere Sind, fovbedtet Helbted— 
sdet er hele Hist-orien. Dr. Peters 
Kuriko faas ilke shos Apothekere. Kun 
specielt ansastte Agenter forhandler 
den. Skkiv til Ene-Ejerne: Dr. Peter 
Fashrney Fa Sons Co» 112-—118 
«So.,Hoyne Ame» Chfcago, Jll. 

Det store SpørgsmaaL 
sSeks Predikener af Pastvr P.j 

W. Tyotebry vektenidt fvm M i« 
den form-de wirke i Amerika. 64 

store Sidet i Omflag Brig 25 Consi. 

Danissh Luth. Pakt conse- 
Blaäy Rest-. 

, 
Pastrr C. EIka 

NebrwstagKreidfens For-mund; lob i 
Asftes telefonere, ast hasn er syg, og 
han bud os betendtgsre, at Korre- 
spiondance tsil hasm som Mel-Skor- 
mand bedes sentdt tiil Kredssens Se- 
kretcer, som, saa ret vi mindes, et 

Pafwr Fritz Andersem Wismy 
Nebr. 

thront alsvvrlsig Paftor Kwths 
Sygdom er, hat Oi instet Beng Om, 
men vi faar vel nærsmeke Mehl-elec- 
Ier. Jmfdlertsid bevidner vi vor 
deer og hans Famsislie ivor hinte- 
lige Sympati. 

Troens gode Strid. 

En Aargang Prædikener over 

Kirkieaarets gaimle Epistelrække af 
Sognepræst Henry Usising. En meget 
dygtig Aargang Prædikener af en 

cf Danimnrsfs dygtigste Teolsoger. 527 
Sider godt indbunden Prsis 82,40. 

Dasnifh Luth. Publ. House, 
Blair ...... Nebr. 

Gud er min Frelie...» 
Denne dejlige kristelige Forml- 

ling af Eugenie von Wttzlvff, fosm 
er overfa:t paa danst af Olga, stil- 
drer den Uro og Betymrtnig, Sjæ- 
len har, n-aar Herren ilte er Ene- 
-herster og den Hoile og No han kan 
give. 808 Stdet fint sinsdlb. 90 Cent. 

Danifh Luth. Publ. Hoqufz 
Blatt ...... Nebr. 

.»ix.. Noomt 
eller Jerusalems sidsste Dage. Af 
den beten-die Fotfatterinde Mrs J. 
B. Webb. Bogen stildrer i Forml- 
-l-ingens Form Scener fra den Äst- 
periode,der er mest rig pa-a Pay-iden- 
hederz den fsør-gel-ige Tid for Jsolderne 
og Jerusalem, da Forsjættelsen gik i 
Olpfylsdelse og Jerusalem blev ned- 
tr-aia-dt asf Hedsntnigerne. Bogen er 

bleoen ilcest med stor Interesse af 
gsamcle og unge. De, som ikke hat læft 
den« svsil siklert lcese »den med megen 
Glcede og Interesse. 484 Sider fint 
insdlx Pris 81,25. 

Danish Luth Publ. House, 
Blair.. HNebt 

Jndre Missions Almanak 
1907. 

Vi hat et stort Oplag af Jndre 
Mislsions Almanaler for 1907, re- 

digeret af Sogneprcest John Han«sen. 
Denne veltensdte Aslmanal, som alt 
i mange Aar hsar funsdet Vej til de 

tristelige danste Hjem i Amerika, 
forventer svt vtl itke bltve glemt i 
Aar. 

thust at faia den. Den kostet tun 
20 Cent. Vi bar nogle faa Afhsolds- 
almasnaler ogisaa til 20 Cent. 

Danissh Luth. Publ. hause, 
Blackv ...... Nebr. 

Mam. 
Btjstnlftjerne Bjørnsons sidste M » 

er netvp udtosmmexn De, som Metz- 
at folge med i den nyere Lttterwtutiigsk 
derstyfemtne vil glæde tstg ved ast faa 
denne Bog af Vorges, ja chele Mu- 
dinavvns meft sfxemagende Forfat- 
ter. Bier-Mem Ell-wesen er fährt 
en. For-Mär asf Weste -- 

leses nie-d Vor Interesse aif 
novdiste Feld Bogen est 

W W Ase-M , , 

KMNSUMWWJ 
leimt Kr. Mo bo- oi smcs 
ex M«Ouiseudt.fok de W 

» 
n n Lief-Cz Dunst-»Pens- 


