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»Da-Meeren» ..l)an5lceken" 

er det eneste danske Blut 
i Amerika, der udgaat 

er et halvugentligt Nyhedös 
og Oplysningsblad for 

« to Sange 
« « 

om ugen IV 
set Canske Follk 

udgwes af 
imm» umt PM. WWH G- F BLAlR. XSBRASXL 

l Amerika, 

Prsvestlcumre iendes 

V 
abgaat 

i 
fer paa Fnrxangenbr. Y 

Tirsdag og Froh-g 
og kostet om Aarei i For-find 

81.50 i de Forenede State: 
og »Zle i Udlandet. IV- 

;F « Viazk Mk» zkkpimg deu1..)eochulskt 190d II— UAW II (I-j 

Rinas Keiser og 
Enkekejserinde død. 

Lfficicl Bckcndtggrclfr. 

Prins Chun blivcr steifer-. 

Pcking den« lö. Noovix dinang 
Hin dødc her i Forgaars dil. 5 oin 

Eftcrmiddagcn ifølge en officiol 
ziiupporn Incn dct antagcis, at Do- 
den indtraadtc førcnd den angivne 
Tid. Telegramnict nieddclcr, at 

dicjscrcn ooerflyttech til Dødskk111c- 
unsrer dil. Z. onI Efterniiddagen, 
og at han da endnn lcvedc. To 
kejserlige Dekreter blcv udsendt frcx 
Paladset Tot ene ndnævner PrinH 
Lil)nn, soIn er en Bruder af Reise- 
ren, til Regent, dct ander ndnæuner 
Sonn-J Eon Pn Wei til TronføL 
ger. 

Emi snnrt Reise-r Kumm, Hin oarJ 
Dienen over-fort til Dodsfannneth 
holdt dot liojcsto Raad Mode. Enke- 

kcjsorindcn Var til Stede ocd dctte 
Mode, og der herritt-T nt bun be- 
soitnmedc dor. 

Print-J Cl1un, lwigs Nccon fuktisH 
er Tini-Fean, Var Neuemlløjtnant 
oq oflagdo Besøg i Tofkluud i 1901 

sorn specielt kliscdchn fm dct kindi- 
skc Kejserl)ns. 

Kl. L Tons Eftmniddag dode 

Enkckejscrinden Tsze fösi An. Vo- 

kendtgørelsen var officiel on fnlgtc 
hurtig efter Meddelelsen om Kei- 
serens Død 

« » .- 

« k. 
--ss F 

ringen, hvilken hun hat ledet uden 
Afbrydelse siden 1861 og uden Pro- 
test fra 1881. 

Te udenlandske Legationcr blev 
underrcttet i Morges nf dct kine- 

sifte Udenrigsministerium um« Kei- 
fcrens Tød og Pn Wei’s lIdnævnel-’ 

sc sont Tronfølgcr. ! 
Troppcr bar været holdt i Von-d- 

skab for de Tilfirlde, at llroligbc- 
der skulde opstnn vod Kejserons 
Tod. 

ziejser Chnn hat« befalet Vice- 

kongerne og Gnvernørerne at tagc 
do nødvcndiqe Foranstalt1iiner for 
Fortsccttcljcn as Administmtioncn, 

smntidig hat« siejscrcn befalct Lock- 

holdelsen of en Zørgctid paa 100 

Dage. Hoffet vil sorge for tre Aar-. 

Peking er alle-rede for-andrer i 
sin lldsccnde. Alt det, som bar den 
tøde Kusør, er blevet forandret ti.l 
at bærc Zen ban Sorgefarve. Skønt 
siincserne ikke i nong Maade er 

særlin følvl««e—.—if1ildc, san visle de dog 
adskiilige Tuin paa, at deres mægs 
tigc Kejserindes Tod havde gjort 
Jndtryk paa dem. Udlændingenc i 

Vorn følger de underlige Eure-mo- 
nier niod stor Interesse 

De snnnne Ccremonier ingtoges 
iscd bande Reisen-eng- og Enkel-eiser- 
jkkdcnsp TødssenxL sont plejcde at 
brngoii s? Tusind Aar fiden. Te do- 
t-- alone og nden Hierin skønt de 
var oinringcf af Lin-die of Tilskne- 
Ic, sonI holdtois i en visz Afstand 
jra de »hellige« kcjseislige Personen 

Keisercn dødc, fom han bar levet, 
nden Lasgcbjasln For adskillige 
Manne-der fiden forbød Reisen-n de 
ndenlandske Læncr at virkc vaa no- 

gen fom helft Maade oed Hoffet 

Bryan paa Andejagt. 
Fra Motiterey, Mex· nieddeles 

under lö. dL» at William Jennings 
Bryan og Hnstrn vil ankomme der- 
til den IS· ds» og at de oil tilbrin- 
ge to Uger foin Oberst og Mrs. 

J. A. Robertsons Gæfter i Dilta 

Bism. Dennc Meddelelse indehold- 
tes i et Breo fm Mr. Bronn. Han 
andc, at ban koni for at bvile, 
nagtet lmn eqentlig ist-«- tmantc 
dortiL Inn fortsfpnmtc sig om Uds 

figirwch tin-d Sensun til Andcfagt. 

Forsøg paa at 

myrde F. J Heney. 
Skndt i Rctsfalcu i Sau Fraucisco 

nf cn Salooakccpcr. 

Inn Franciszsco den 13. Nov. —- 

:’!:-sistcrende Distrikt- Advokat F. J 
sdcmsy sont har lnvret Aktor i den 

jbciygtedc Befritkclsessag i San 

Francisco, hvilken for Tiden ver- 

scrcr for Rettcn, blcv skudt i Dag 
af en tidligere straffet Salt-on- 

kccpcr Haus. siuglen tmsngtc igen- 
Wut højre Kind og stoppede nær 

vcd dct venstre Øre dog uden at 

tustadige Hiernan Mr. Hency Umg- 
tcs til Lane Hospitalet. Doktorcr- 
m- antager, at chry maafke kan 
tsktnme one-r det. Haus« er sat i 

Jsætigscl og ungivcr som Grund 
for TlIZordforsøgct, at chry band-.- 
udclagr hatt-J Frcmtid Tsed at af- 
sserc for Effmcrkix1l1ksdcn. at Cum 
Gang-) tidligere var strufiet Tettc 

strlc i Rot-ten en Osmia, da Hauss- 
vnr untugct som Juruxncdlenc i 

Wurf-Zagen og HDIIVIJ rscd demu- 

Lcsjliabed pna en drmuatisk Mm1dc.I 

forcvistc et Billede uf Haus i Ferng- 
scldmat og med Nummer naa Bry- 
strt Afslmiugen af denne Hemmeligk 
hed havdc til Folge, at Haus be- 
fnimedc og llcv afskediqet fra! 
aimen. Eiden hin Dag hadede 
Don-J Advokaten og havde svoret at 
ville hævne fig, hvilket Forsæt han 

mærket Karriere. Eftrr at havJ 
frekventeret California Universitetet 
smdcrcde han jura og blev en me- 

qet søgt Sagfører Tot var ved 

Auch Dickle at Oicqon Zenatoren; 
IlIkitchetL Kongresmand Williamsow 
og andre prominente Mænd blev 
fckldet Paa Grund af deres Be- 

friigelser. Nogle Maaneder efter 
sordskælvct i Zan Franrisco blev 

lzan kaldt til denne By for at førc 
Borgmcstcr Zel)mit5, Abraham Ruef 

»in-; det korrupte Bymad til Beken- 

dclfc, lwilket ogsaa lujkcdcsjs for 
humx mcn ved en eller anden tek- 

giisf chl blev Dommcn annuleret, 
cis« en nu Rct blcv sat; men sum- 
c1-. kundc ikkc blive cnig, hvorfor en 

m; Tiltalc bleo rejst imod Ruef, og 
dot var Inidt i Vehandlingen af 
dennc Sag, nt Heney blev skudt as 
Haus. 

Haqu bar puä en cller nndcn Inn- 
stikk Munde set Lefligbeden til at 
fcm en Nevolver ug bar faa begaact 
Sclmnnrd i Fasngselet 

Religion i Skolen. 

Lettc er Ærkcbiskop Falconios Løfcu. 

Dct ntorafkc Moment fknl tagcs mcd 
i Ungdommcns Opdragclse. 

»T, Ildbredclfen af Religioueu 
sent en Livskraft ligger Løsuingen 
as Inunge Probleme-L som den ame- 

rikanskc Nation staat over-soc Det- 
te er een af Grunde-ne hvorfok jeg 
troI·, at religiøsö llndchiiining hur- 
dc værc en Del af ethvert Stole- 
system. Amerika-«- Ungdom burdc li- 
gesan vol undcrvifeszs i det, der au- 

kkaar Alkomlcm sum i det, der an- 

xmar .85jasr11011.« 
Dissc er var Junker — oller 

Atti-r Tokst til dct Som· —-— som 
Erkebiskop Falkoniv af Larissa, 
nPostolisf Telegut til De Forenedc 
Statt-r og fvccinl Pliepræfentant for 
Pcwcn til den førfte u:nerifansk- 
kutolske ..ki-T«-sinn—5knngrcs i Cl)icago, 
do man i Lordagss bad lmm om at 
udtale sig om dot industrielle og an- 

dre Problcmer, sum dcst amerikanka 
Folk ftcmr overfor. Den apostoliske 
Trlogat tog det Imturlige Stand- 

ismskt som siirkcmcdleuh idet han 
sum sit Zum-. Han pegedc hcn til 
diieligiouuh til den-J godu Jndflys 

"d(-lse, den-Z moratste Lærdmnmc som 
-indeholdundc Løssningcu paa mange- 
«!:utiouale Vanskeligl)eder. 

Vidcre sagde Ærkcviskoppem 
i ,.Naar jeg sigcr, at Løsningen paa 
smange Problemer ligger i Religio- 
mens- Udbrcdelse, saa mener jeg ika 
i mindstc Maade at siqc, at der ikkc 

Pfindeg ieligiøsz Jutersc se. Tvertimod. 
Mitten sinder det Vmcskclig at møde 

di- Krau, som stilles til den. Der 
u stor Trang til Præster, og paa 
Grund as denne Trang er noget af 
det Arvcjdeh Kirkcn lmrde gøre, ble- 
nct more cllcsr mindre forsømt Der 
er i Tittcliqlscden scm stor? Krnv om 

tieligiun i Amerika, at dist er svcert 
m mode skmvct« 

J det hole tacht san JErkebiskow 

Folfsi Fromtid Mon hing hævdede 
Akten 

»For- mig er dct ganstc indlysen- 
di-, at der bin-di- Værc religiøs Un- 

diswiiining as en istler anden Slags 
i de Zkolmz hiior Nationens Ung- 
insim npdruqo:. Sand Lisdmgelse, 
simcås dist mig, bestaar ika i at lck 
rc Dreugcn og Piqcn bint saa og 
san Immgc Kondsgcrninger eller 
mcddcle dem saa og saa mange kon- 
krcste Kundskaber, men i ogsaa at 
nive Barnet moralsk Und wervisning 
srim vil udvikle en balanceret Ka-; 
rakter De katolske Skoler g; 

« 

nEenerz set et- of den-WEBER 
i Dannelsen af gode Mcend og KvinL 
der og følgelig i Dannelsen af go- 
dp Vorgere.« 

Saa langt Uddrag af Ærkebi- 
skoppens Udtalelser. Vi agter i et 
senere Nummer at udtale os redak- 
tionelt om dette Spørgsmaal 

De liberale vinder 
paa Cuba 

Huvunm lö. Nun. —— waentlig 
isuldente Valgderemiuger vifer i 

Tug, nt de liberale-J Sejr er større, 
.end man deute-de General »J. M. 
IGontez fik 183,823 Steunner for 
lxbukmikut mod 118,829 for hans 
kllkodkmididat Te liberale sejrede i 
ethvert malgdifttift pua Ien 

Guvernør Maqoon giver Culm- 
nerne den Liebste Omtale for vcers 

dig Opførsel under Valget. 

F laade-Ministeren 
resignerer. 

Rande-Minister Metcalf indgav 
i Fredagö sin Resignation til Prie- 
sidenten. Anrsagen til dette Skridt 
er nedbrudt Helbred Resignationen 
træder i Kraft 1. Der Assisterende 
Flaademinisrer Newberry uakvnes 
sum Metcalfs Efterfølger· 

Tampskibsnotitsen 

»Zum ll««, sont hur forladtl 
Lhristiansand med 336 Nässagererl, 
ist-sites til New York i Dag. Vil 
after affele derfrci den 1«0." Dec. 
ozi ventes til Christiansand den« 2·(). 
Dec. 

»C. Fu Tietgen« venteLJ til New 
York den El Nov. 

»Hellig Olov« vil for-lade Chri- 
stiimssand den 21 N ov. og ventcs 
til Jkem York den 1. Dec. 

Ærbødigst 
A. E. Jobnson å Eo. 

»Danskeren« udgaar to Gange 
ugentlig og kostet 81.50 pr. Aar- 

gOUg. — PrøvesNumre sendes fril 
paa Fotlangendr. 

Eh MTW v.---.. ·- w- 

E Dansk tmcrnanktä 
Past. A. S. Nielfen, Coulterp Ja» 

Bar opsagt sin Menighed dersteds og 
taget iniod Kald fra Bethania dan. 

ev.-lntl). Lilenighed, Mindeth Nebr. 
Hatt agter at tiltræde sit nye Kald 

omkring 1. Lilarth 
« —- Fra Elk Horn, Ja. — Prof. 

Holdeno og seks andre Professorer 
fta Statean Qandhrng skole i Ame-Z 

Holdt forrige llge et fire Dages 
JHShort Courfe« her i Elk Horn. 
Mr. M. C. Petersen,· vor Demokra- 
iiste Connty Zuperintendent, der 

irylig blev genvalgt, og Prof. Z. 

lAnker forelagde For-retningsfolt« 
iPlanen for at faa et ,,31)ort 
Course«. En Konnte, bestaaende af 
S C. Pederfen, Bankør: RaLininI 

IHanse11, Mng Uninber Yardx Chri-: 
Haufen, Far111e1: Prof Z. Anfer; 

James Ja qenie1:, Dyrlaeae og Reu. 
Kr Anker sit· Ordnet Saaerne og» 

stille Meder Vandt en Tiljlut11i11a,s 
Ider Var nich-H over Fin«ve11tnina.3 
iDer indkom ved Salg af Billetterpl 
iPræmier o.j.1). lidt over 8400 Der 

var saa Foredua og Demmistratio- 
for warm re Stock Judaan og 

rn Shoim )titlige med at Koinder- 
nr fik Jplyzainq oni Kngeknnstenss 
Hmmsligbedei Formiddag oa 

errriddag gis med digse specietie 
·. ---.1ne1, sil. 4 Eftermiddag ,g 

! 

l«J.ii’c1js:å,-.c).--Jiskole1.3 ftvre Forsamlinch 
Sal var fyldt til Trængsel 

Den sidste Dag solgtes Udstillings- 
Majsen, Kager, Brde o.s.v. Det 
ksedste ,,Corn Eur« folgtes for PIL 
De ti bedste ,,Corn Gar-Ei« folgte-E- 
for Sirt-, d. V. s. 885.00 pr. Bu. 

i Dette .,Sl)ort Conrfe« viste siq 
at Være noaet, der interessierede 
Landboerne her. Jkke alene sit-ske« 
nien ogfaa ældie der deltog, cr- 

nieget begeistrede for at faa et; 

sinksus igen saa snart sont mnli-,11. 
A- 

— Jfølge »F Av.« deltog samt- 
lige Den forenede danske Kirkeszi 
Præster i Raeine i Missioiisniødet 
i Kenosha fra sidste Tor-Ich til 

Søndag. Der var alliaeuel Højs 
messegndstjeneste, men ikke Ästen- 
gudstjeneste, i de danfke Kirker i 
»Meine i Søndags. 

— Gave til ,,Grand Viem Cul- 

lege«. Jfølge «Dannv.« vil Ter- 

raeottafabrikant Carl MatlJiasen, 
Kemsprt, Nz J» sfænke 81,-100 til 
Den dansfe Kirkes Skole i Des 

Moines, Ja. Gauen er en Mari- 
gage, betalbar ined 825 om Maa- 
neden Den skal benyttesjs til ZW- 
lens Iøliende lidgifterl 

—- Direktørene for Dunst-Exilnierikansk 
Selfkab bar enftennnigt beflnttet Al- 
ranggenientet af en ,,Dansk ameri- 
kaan Dag« paa Udstillingen i Aar- 
hus ncesre Aar under Selfkabets 
Auspicier. Man har i den Anledning 
sat sig i Forbindelse med« Udfkillings- 

sauthoriteterne oa fo-reslaaet, at 4. 
Juli designeres sont demse· Dag. 
Hensigten er at afsliolde en Rcekke 
Foredraa af Datifk-9ln1erikatiere og 
Danske derhjemme, dcekkende Em- 
tier" vg« Fo—rhdld, der· kan betragtes 
stE Paereade af almen Interesse 

—- Det er ligeledekf enftemiiiiak be- 
ssiuttet at sende« en officiel Jndbydel—- 
sc til Professor B. Bøaaitdved des-. 
danske Landbohøjfkole om at besage· 
Amerika i Sommeren 1910 og 
afholde Foredraa, bovediagelia i 

Landdistrikterne.« Dog vilt Profes- 
soren ogfaa gæste flere af de ftørre 
Byer og der holde Foredrag f. 
Eks. om Reanlerinaen af Mælke- 
liandelen i Storbyerne efter Kies- 
benbavns Mønster, oa liaeledes tale 
txed enkelte amerikanfke Universite- 
ter. 

Jorden rundt. ; 
«; De franjte Uranaten — Jfølge7 
s,,i.icl)d de Lari5« lJar den franskeT 
Tzllknrinennnister besluttet at forfynek 
Juue paa Lager nackende Granater af 
’5tøbeje1«11 og Ztaal med Melinit. i 

Pustrøveri. — J Nærheden af1 
Chatin i Rusland er en Postvognl 
bleven overfalden af 8 Røvere, som· 
buncegtigede sig 79,700 Rubler. 
hiusken og en Mund nf Eskorten 
dræbtes og tre saarede5. 

I 

Ztor sldbrand i Bloisnkfontein. 
Ecsm Følgc af elektrisk Kortslutning 
er der her opstanet en Jldebrand. 
der har ødelagt en Del Regt-rings- 
L11)gningev. Skuden auslaaszs til 
d.s")s—10t),()(s)t) Pnnd Sterling 

z- l 

Efonnert Vrændt. St. Tllkichael:,! 
lenrerne Den engelske Darnperi 
,,3nomdeninn« iandede he1 den 13 i 

dis. med Besætningen af den ameJ 
1itnnske Zkonnert »Hean Clausen 
;sr.«, lwilket brændte pan Seien 

f 

Nobels Litteratnrpris. —— J 
Uknnderrettede siredse i Stock- 
holm menes det, at Aarets Nobel- 

pris i Litteratur enten vil blive 
tildelt den engelsie Lyriker Swin- 
tiurne eller den svenske Forfatter- 
inde Selma Lagerløf. 

. 

Bande paa 25 Mcend forsøgte her· 
i Dag paa at stjcele 812, 500, 000, 
jun transporteredes i et Jernbane 
tog til St. Petersborg. Det beli- 
faldt uheldigt ud for Banden, idet 

"« blev arresteret og 1 blev dræbt. 
f 

kaloney fornaermet paa Paven. 
London den 13. Nov. Et Rygte 
cirkulerer her, at den rige Martin 
Maloney, som for nylig rejste til 
Rom for at faa Pavens Minde til 
Tatteren Helens Skilsniisse, er 

iejjt dort i Vrede, sordi Paer be- 

stemt nasgtede sit Minde til Stils-! missen. Det forlyder endvidere, ats 
Maloney er saa forbitret, at hanj 

isfal have besluttet at returnere de« 
Title1«, sont han i sin Tid modtoa 
fia Paoesrolen 

I 

Japanerne tager Broderparten 
Washington den 16. Nov. Zkønt 
liaade Roosevelt og Root dencegtetz 
at der er nagen Missorstaaelfe mel- 
leni De Forenede Stater csg ZUWU 
angaaende den aabne Tor-I Poli- 
tik i Kinn, og at Japan itke har 
ljienstiuet eller joxlgngt nogetz fass 
et det dog forstaaet, at Japan Isar 
oetäsjet diplomatiske Noter ined On- 
sksi Saul angaaende Ihm-Hande- 
ten, TAkihira den japanske Gesandt, 
hisswendte sig til Root adsfillige 
Gange i sidste Uge, og det er ble- 
vet bekendt, at Samtalen drejede. 
sia am Japans Politik i Manchka 
riet. 

Adskillige Klager er bleven rejst 
sra baade Ainerikanere og Udlasw 

Idinae paa Grund af, at Japaneser-· 
ne i den kinesiske Toldetat savore- 
Jsserer deres egne Landsmcend frem- 
lefor de- fremmede. Som en Folge 
’·deras kjar Amerika-Z og andre uden- 

jiandske Landes Handel lidt betnde- 
’l-igt."s 
s II 

) 
! 
s 

L En bestialsk Fakbkydeise i Ak- 

gentina er begfaaet af en 18sAarig 
Skurk, Cornelia Barrios, der lode- 
de en Arbeidskamnierat at ndføre 

set Ærinde i dennes Hiern. Kommen 

IdertiL føgte ban at voldtage Kam-s 

sineratens Hnsirn som imidlertid 

sværgede kraftiqt for sin Dyd san 

Llsrnate da sin Kniv ncod bende 
»mens hendes 3 Smaabørn stod stri- 

gende om l)ende, han skar Hænder- 
m as l)ende, ooldtog hende derpoa 
(uvegril1eligt, naar man ved, hvils 
ten Blodføle der staat nd fra et Par 
cifljuggede Ajuenderlp oq drcebte heu- 
de efter Boldtasgten med Inange s Dol- 
tcsrik. Derpaa tog han L'oinene og 
tustede dein, en efter en, ned i en 

45 zod dyb Brønd, hvor 
der dog kun var lIXz Alen Band. 
Da Faderen to Dage jenere kom 
til sit Hje1n, fandt han de to celdste 
Vom —- det celdste var kun 5 Aar 
—— endnu levende, omend ydeist for- 
foinne, paa Brøndens Bund, det 
mindste var druknet. Morderen er 

gmisle forstokket og beklager kun-, 
ur han ikke fik drcvvt Børnene, sont 
nn mvede hum ved at fortoelle, hvors 
lidecs alt our atmet til. 

I 

tsjenerul HueleIi-·L«ueseler, Chef for 
det tujle Miljtier Kabinet, dor. 
Berlin den lö. Nov. Wien Quel- 
jen- Haeseleiy jotn our Mejier Wil- 
ljelniis stadige Ledfager, iif pludse- 
lig Ued·:l)ciddugen i Afteis i To- 
iiaueschingen et Stagtilfaslde i Kei- 
serenss Nieroærelse og døde faa Mi- 
i:utter efter. Ost-even lmr unsret Kei- 
jerenxzs Adjudant for 19 Aar og hav- 
de en særdeles Evne til at fortælle 
pudsige lOistorier i den berlinske Dia- 
lekt. Han havde en stor Jndflydelse, 
ferdi næften alle Forfremtnelfer i 
Hirten gik gennem hans Haand, og 
højere Ordrer var meget afhcengige 
isf hanc-s Dom. 

ophcevede Ordren til von Bülow 
om nt mode Kejseren i KieL Ef- 
ter Sicelemessen i Morges tidlig, 
lswor Kejseren nedlagde en Krans 
paa Grevens Baute rejste hs. Ma- 
jeitiet til Baden-Boden for at beste-ge 
fin Taute. 

Den offentlige Jrritation i An- 

ledninq af lldsoettelsen of Kaiser- 
tenLii Mode med von Biilow synes 
ot tiltage Fordentninqen er, der- 
som Kejseren respekterer Lmidets 
Folelse atban vil fremkomme nied 
en eller nnden Erklcering, som vil 
bevirke en venligere Følelse over for 
kiuseleic 

Dybet af Forbitrelfen mod Kei- 
siren kender nceften ingen Grænser, 
s ·.(ilede-5 tItrede et nationaltliberalt 
Medlem i den tvske Rigsdag, at 

Keiseren i de sidfte to llaer bnvde 
-mistet 75 Ver Cent af fin Jndflv- 
dclse nd over vakland To een af de 

tledende Berliner- Politikere liørte 

Edenne Udtalelse, tilføjede han: »Ja, 
IKejseren bar miftet 9097 «. JE» 
I Svilken Knrsx disk TkAT vælges, 
er man i ledende Kredse knapt paa 
dyt rene med: men Socialisterne 

Fig bei idikale Pariser fordrer be- 

ffxemt oq parlamentarisk Ånsvarliq- 
hed of Kejseien 

« 
« sssij 

De mægtige konservative Partier 
If-aaber, nt von Viilow skal kunne 
oftoinqe Keiieren Garantier for nt 
de udenlandske Affcerer ene og alene 
knn passere ved on gennem Kansle- 
rens Buond. 

J velnnderrettede Kredse tnener 

mau, nt Kejfer Wilhelm fkal vcere 

billig til at arm ind vaa denne 
Fremgangsmaade. 

Agentcr Ønfkes 
for votc færdclcs smagfnlde im- 
potterede »Cellnloid« Bogmæiskkr. 
Vi er i Stand til nt byde fast-doch 
godc Vilkant. Juletiden fokeftaar, 
du Tnsindcr of disfc ftnnkke Bog- 
mirrker kan sælges. Selv Bjtn kan 
skaffc sig en bctvdclig Jndttkgt der- 

ved. Skriv i Dag efter Betingelfer 
kllct send 10c for en Prove. 

Tanifh Luth. Publ. Haufc, 
Blair, Nebr. 


