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Et ejendcmmeligt Uvejr. 
Telegrafsiænqet i Tnsiudvis ncdbrudt. 

Ratten -imellem Lørdag og Søndag 
drog en af de ejendonnueligstc Stor- 
me, man bar kendt, hen over Nebraska 
og Dele af Kansas, Colorado og Tex- 
as. Det begyndtc at regne Lørdags 
Afterr, og Søndag Morgen var Jor- 
den betagt, og særlig var Træer og 
Telegrafs og Telefontraade behængt 
med Jslag, man siceldcn ser Mage til. 
Der meldtes fra Lincoln, at ca. 1000 

Telefonftænger var vasltet Jernbanes 
tog var fra 2 til 10 Tinkek forsinket. 
Ligesaa berettedes der fra Grand Js- 
land om stor Stadi- paa Telcfons og 
Telegmflcdningerne Dct var Ege- 
fkem Jsfens Berat, der tvang Trau- 
bene ned og knækkcde eller væltede 
Stasngerna 

Fra Topiska,Kansas,be1-ettes ligi 
nende fom fra flere Steder i Nebra- 
ska —- Jslag med Skade paa Tele- 
qrafs og Telefonledninger. Men fra 
Denver, Colo» berettes otn voldsom 
Snestorm og Frygt for Skade paa 
Faureshjordene og ligesaa berettes fm 
Texas om Aarets værste Blizzard 
med ’«"a-rkt Snefald. 

Pu- 

Revolutionen 
i Nicaragua. 

Alt tyder paa, at Revolutionisteri 
nes Sejr er nær foreftaaendr. Alleres 
de for flere Dage siden meldtes der 
em, at den tykannifke Præsident Ze- 
laya med sine Tropper var indesluttet 
i Managua og lunde vente at blive ta- 

get til Junge Under 28. ds. berettes 
faa videre fra Washington, at Jn- 
furgenterne gaak las imod baade Ra- 
ma og Greytowm og at der kan ven- 

tes Storcn intod Hovcsdstaden Mana- 

qua Uhu-san bereites, at General 

Estmdasti Tropper lmr nwdtaaet Van- 
ben oq Annnunition fm ct norsl Skib, 
og der vil lilive qjort pronmt Vrng 
dems. s 

Et Telenrmn fra New Orlcans for- 
udfer allerede Jnsumcsnternes Sein 
og der tales om, at L. F. Eurem der 

tidligere bar væket Nicaraquasz llds 

sending til De Forenedc States-. fkal 
være nckfte Præiidcnt, hvad Negerins 
gen j Washington intet vil have i1an. 

Dr. Cook forsvunden. 
Tot var Tore-drin i sidfte Ugo, Dr. 

Eooks Popirer mmanonde lmns Po- 
larfærd affendtes Ined »United Sta 
tes« fra Ner York til siøbenlmvm og 

atmen-Dosen derefter forsvandt Dok- 
toren ifølqc Melding fm New York, 
san ikle engang John R· Bkadley, der 
udstyrede hans Ekspeditioth vcd hvor 
han er. Sinn een Mand, Assuranccs 
agent,Cbarles Wack, synes at være 

det eneste Mennesle (nmafke Ined Und- 

tagelse as MrQ Cook), der ved, hvor 
han er, og han holder Laus for Mun- 
den. — Den enefte riimelige Antageli 
ie anqaaende Grunden til Doktorens 

Forsvinden fynes at være, at hans 
Nervefystem var lige ved at blive neds 
brudt, iaa han hat besluttet at træks 
te slg tilbage fta ossentligt STue for 
at hvile ud en- længere Tib. 

,,Fred paa Jord« 
—- eller — 

»Ja-Mieter es Jetetautet 
for fms es store.«- 

Det er et lille Scrift —i et nieset 
flint Udstyr, tiltalende ienshver Hen- 
feende, bande- med Oenlyn til Form 
oq Jndhold, der just er icerdig fra 
vort eget Forlagshus —- færdlg til 
at hille os med den gamle klangfulde 
dilsem 

En glcedelkg Jull 
Det ejendommellge ved den lille 

Pog —- ..Fred pas Jord«, m et 

ists nye originale Junker ellet Bil-- 
leder, im malte innen fte Var iet, 

nei, nicn det er en Samling af Bil- 
leder HI) i AntaO og kendte Firle- 
salinct«, jmnt den mægtige Evangelie- 
Veretning hosz Lukas Kap. 2., der i 

Fællesfkab er velskikkct til at give oLs 

et Helheds Jndtryk og Grundsyn 
paa Julens Ztorhed og den uudsige 
lige Glæde, som denne Fest har bragt 
til Werden Jeg vil kun tilføje: ,,Fred 
pna Jord« burde ind i hver encstc 
Hjem iblandt os. Den vil glade 
bande snma og store. 

Den er ganskc særligt skiklet fosn 
Julcgave for Børn og en dejlig Un 
derholdning Juli-usw« i den hjemligc 
Arne. 

J Ærbødighed 
(5').B« Christiansen 

Den er rigtig pænt uds 

styret, indbundet, hat smnntc For- 
mat sum Vørneblndet og sælges til 
den billige Pris af 25 Cents, 10 for 
8200 og 25 for 84.()0. 

De fleste af Billederne møder os 

som ,(anile Bekendtc fm Vgrnebladeh 
nn-« dct forringer ikke deres Beerdi. 
Nogle af dem, f· Eis-. ,,J Juleærini 
de«, «Stok Brot er kommen bjem«, 
»Barnets Aftenbøn«, »Julctræet« 
vil fcerlig interesfere de smaa. Blandt 
dem,'der særlig tiltalte mig, er »Bed 
ftemor alene Juleaften« og »Julero- 
sen«. Der er Udtkyk i den gamle 
Bedstemors Anton, sum sent vil glemi 
mes, naar man rigtiq har betragtet 
det. Det er Minder —- lyse og 
msrke —- fta foundne Dage, da hun 
ikke var alene, der drager farbi. Hun 
er dog ikke ene endnu, for hun har 
sin gamle Bibellsog tilbage, hvort 
hun netop har lceft om dam, som 
kom herned for atter at fokene det, der 
er adskilt, men dog hsrer samtnen. 

Jeg vil gerne give denne fmukke 
lille Julebog min bedste Anbefaling 
fom en god og billig lille Julegave 
jin-r til de fmaa — men den kan ogs 
san bruges for de ftore (Den, der er 

bleven for ftor til at kunne glæde sig 
ved disfe Julebilleder og —- Vers, 
kan ncrppe heller glæde sig over »Ver- 
dcns dejliaste Julerofe«). 

Køb en hel Bunke deraf on scct dem 
op i Juletrceet i Hjemmet, i Søni 
dagsskolen ellek Ungdomsforeninqen 
hvor de vil pcere en Pryd samt alt-»Id-v 
den, hvis Navn du bar skrevet pan 
dem. 

Det ikal du ille fortryde. 
Chr. Christeiise11. 

Weswer Me., Takfigelsesdagen 
1909. 

Bogen beftnar of Juli- 
billedcst eq Jttlesalxner, Juleevanqei 
liot og en Del Smcmvch san vidt 
muliqt svarcndc til Billedcrne. Den 
er riatiq pasnt udstyret og vil vist 
blivc modtaact nusd Glædö af boade 
fmaa og ftørre Baru, der holder of 
Billcder on thlesanac. 

Nev. L. Jenseit 

»Fred paa Jord« er en Vorm-bog 
Danifh Luth. Publ. Haufe har uds 

givet, og fom jeg meget vil anbefale 
Det er en Juli-bog, som vil være en 

passende Gave for mindre Barth kan 

ogfaa brach til ftørre Bonn 
A. C. Weismann. 

«Fred paa Jord« fokeligger færdig 
til Udsendelfe. De ovennævnte Par- 
tipriier er netto i Blair. Bestillinger 
bedes indfendt iaa tidlig som muligt. 

Danifh Luth. Publ. Haufe, 
Bleir, Rein-. 

Fra den stoke Kulgrubeiulykke fes 
nu lkke mere daglig Nyt. Kun de 21 

blev reddet, og to as disse dsde sitzen- 
Det blev umuliggjort ved stadig for- 
nyede Udbrud as Monden nede iGrus 
ben at fortsætte Underssgelsernr. 
Gruben maatte paany lukkes (forleq· 
les, sont det hedder) for længere Tid 

fvr endellg at faa Jlden walt. 

Jl- 

Blandede Meddelelfet. 

Lod sig ikke bestikke. Der meldes 

fra Washington, D. C» onn, at Gene-» 
ral Elektric Eompany« og «Westingsi 
hause Eoinpam)«, i Juli 1908 tilliødl 
Sie-geringen i Washington 81,000,(«)0! for at staudfc linderføgelfen af diiifc 
Koncpagniers Affærer. Tilbudet blevx 
qjort gotmem Justitsminister Baue-l 
parte ou i Form af Bidmg til det ris- 

publjkanslcs Valgfond. J modsnt Fald 
truede vcdkommendc med at støttH 
Brynns ang. Noosevclt fvarede, at! 
lindersøqcslien vilde blive fortsat medl 
Kraft. I 

s ! 
Paimnmfaimlen. Af Oberstløjtis 

imnt Gocihnls Beretuing for Bild-I 
getanret fm 1. Juli 1908 til l· Julij 
1909 fremgaar bl. a., at det ReomaH 
nifationsarbejde, fom blev foretaget 
ved dette Aars Begyndelfe, har hart-J 
ret gode Frugter. Myndigheden erl 
met-e koncentreret, Arbejdet paaskyns 
des, bedre Samarbejde, mere gen- 
uemført Ansvgrliglhed Sundhedsi 
tilstanden er bedre. Dødsfaldene er 
11.17 pr. 1,000 mod 18.32 det for 
udgaaende Aar. Kanalens Kostende 
vil blive ca. 400,000,000. 

Tet er ikke blot vor Bys elek-» 
trifke Flsraftstatiom der kan bbive no- 

act iVejen med Der meldes fra 
San Francisco, Cal» at en Moskine 
1 en of de store Kraftstationek dei ums-« 
tede at gøre Tjeneste iLørdags. Byen 
blcv dervcsd afskaaren fra Forbindelsr 
med Omverdenen for omkrinq 20 Mi- 
nutter, og der opslod Rygter ud over 

Lanth om, at den var bleven bjems 
søgt af et nyt Jordskcclv. Saa fnart 
Skaden var bleva reparerct og For- 
bindclscsn qcnoprcttet, strømmcdc der 

trlcquiske Forespørqglcr ind fm 
Landctsts forfkclliac Eqna 

. 

»Amt«-Solon Leagiw for Doua- 
las County, Nebraska, anløalsr Gn- 

vcsrnør Slmllenberaer om avnnem 
Skalen-Z Generaladvolat» at anlægqe 
Zaa i Statan Haiefleret imod Omas 
lmss Dommewa Polichcf ou Brand- 
og Politik-nimm for at faa distsfe Em- 

lusdsnuvnd fjernet fra den-H respektive 
Etilliimcr. Zum Grund til Rats-Il- 
gclscn mod nasvnte Emlnsdszituænd 
nasvncci den-O llvillighcd ellcr Mangel 
paa Eonc til at sasttc en Stowcr for 
den stedfindonde Looløslwd Sankti- 

dig gør Ulgacn Opraab om Benac- 
støtte. Der oil behøves s2,»00 ftraks, 
oq Ligaen baaber chns Vcnner vil 
komme den til Hjælp. 

Kong Leopold som »Mordc-r«. Ved 

ctMøde i London tallc Connn Doyle 
s- der sont bekendt fokslaar sia paa 
audet end at digte Detektisziomaner 
—- paany om »Fokbrydelson i Kon- 

go«. 
Det var en Tale fuld af Harme, 

Forsamlingen kom efterhaanden i faas 
dan Opl)idlelse, at der, hver Gang 
den belgiske Konges Navn blev nævs 

net, ltd et enstemmigt Näab: »Mot- 
der«. 

»Jeg tror fuldt og faf«. udtalte 
Conan Doyle, ,,atAdminist1-ationen 
af Kongo lkke blot er en«Forbrydlee, 
men er den sttrste Forbrydclse, der 

noan Stube er begaaet i Verdau- 

Historie- 
Tcenk paa, over hvilken umaadelig 

Landstræknlng Forbrydellerne er be- 

gaaet, de plyndrede og sdelagte Even 
Tænk paa, hvilket Antal Mennesker 

der bar miftet deres Liv Man hat 
aldrig faaet noget Tal derma, men 

man mener, at der er 10 Millioner 

anester gaaet til Grunde under det 

belaifle Bestimmt 
Tænk paa Aarlagerne til disk For- 

brydclfc1·. ICjcr er ikke mindste Tale 
om Patriotisme eller Religion, her er 

ikke Tale om noget som helft andet 
end ren PengefordeL 

Der er kun en enestc Hienie, Kong 
Leopolds snu, usrverse Hier-te, der 
bærer Skyld for alle disse Forbrydel- 
per. 

Og England hat ftaact som en tavs 

Tilfkuer uden at gøre Brug af siue 
traktatmæsfige Rettig-heer l« 

De Forenedc Staters geologiske 
Opmmlingsbureau hat just offents 
liggjort en Rapport angaaende arte- 
sisk Band i South Dakota. 

Rapporten beskrwer i Detailler 
de Strata, som udgør Underlaget,l 
huer dcr finde-s artcsiske Anker. Der 
gives fuld Bcskrivelse af, hvor dybt 
um« skal ned for at faa Band, ligesom 
hvor der kan findes artesisk Band. 
Rapporten indebolder oigtige Oplyss 
ninger baade for Vrøndgravere og 
for dem, der mangler Brønde. »Wa- 
teriSupply Paper 227« kan faas 
gratis ved Henvendelfe til Director 
of the Survey, Washington, D· C. 

Ord for Guld. ,,Et godt Ord fra 
John D. Rockefeller Vilde oære af 
starre Værdi end en Gave af Millio- 
ner« erklærer Rev· Oscar Haywood i 
New York, og lian tilføjer: »Mr. 
Rockefeller besidder Evner iom en 

Ccefar og har Betingelfer for at øoe 
en uendelig stor nwralsk Jndflydelse 
blandt vort Folc. Lad ham fom Lan- 
dsts most fremragende Rigmand frem- 
komme med en aaben og utvettjdig Er- 
klrering om sin Stilling til evange- 
lifk Kristendom Han bar grundet 
et Universitet, der synes at have sat 
fig det til Opgave at fætte et System 
af spekulativ Filosofi og videnfkabe· 
lige Hypotheer i Stcdet for Tros- 
kriftendom, skabe et Aandsaristokrati 
og befæste Svælqet mellem fattige og 
rige, — lad ham nn yde et Bidrag, 
om end blot et Hundrede Ord, til vor 

evangeliik kristelixie Litteratnr«. 

Historifte Fund i Fionftantinopel 
Det nye Negicnente i Tyrkiet har bl. 
a. nat-net Niget for videnskabelig 
Forskning Tet gældcr da særlig Ho- 
oedstadens litterwre Skatte. Her har 
en Mcknnde ganile grwske Manuskrip- 
ter vcerct ziemte og glemte genneni 
Anrlmndreder, siden Halvtnaaneu kotn 

til at vaje over Byzan,3. 
Tyrkerne bar aldria haft den Sied- 

oane at tilintetgøre Dokumenter, og 
tust-til lotnunm nt Konstantinopel -— 

ligeioin London — i Aarlnmdreder 
ikke Tmr vasret Nensmnd for en Fien 
des Plyndrinqer 

Regt-ringen er beuyndt nin at ordne 

de ganilc Manuskripter i Serailet, 
der jenere oil blioe dilgængelig for en- 

hoer Foriker, der faar en Legiination 
fra sit Gesandtskad 

Man har der fundet Inange inter- 

essante Vidnesibyrd om de Forbindels 
ser, forstellige europæifkerrster har 
haft tin-d Tyrkiets Herskere 

Der er f. Eks·" fundet et Dotus 
nient, der viser, at Frederik den Sto- 
re en Tid spgte Hjælp has Tyrkerne 
simsod Øfterrig 

Man har ligeledes fundet flere 
Breve fm Dronning Eliiabeth af 
England til Sultanen, lwori den 

protestantifke Dronning spger at be- 

vcege Tyrkiet til at angribe Spanien, 
der paa den Tid ruftede fig til et An- 

greb paa England 
»Engloenderne og Tyrkerne,« stri- 

verDronntngen, »ligsner dog i Grun- 
den l)inanden, idet ingen af disse to 

Nationer tilbeder Helgener —- som 
Spanier-ne gin« 

Man maa tmsdeie med stsrfte Jn-« 
teresfe de Fund, der vil gutes-, naar 

.den historier Forstning faar Abgang 
til denn-e nye Baden. 

Jorden kundi- 

Østcrrigs Højesteret har statueret, 
at Ligbrcending er forbudt efter Lan-F 
dets Love. 7 

·- T 
Hortugen af Weftminfter er reisti 

til ChalonsssuriMarne for at øve sig 
i at flyve. » s 

. : 
Sclma Lagerløf auses nu for at: 

være fikker paa Nobelpræmien for! 
Litteratur. : 

· i 
Videnstaberneg Akademi i Paris; 

har tildelt en Række AviatikereGuldsj 
medaille, deriblandtBrødreneWright’ 
og Grev Zeppelin. 

O 

,Paa en af Hamburg — Amerika 
Linie-us Dampere hsar Tyve forlcden 
Nat sprængt et Pengeskab med Dy- 
namit og stjaalet 50,00() Doll. i 
Guld- 

. 

Grevinde Tolstoj er rejft til St. 

Peterskmrg for at faa Regeringen 
til at tillade, at der i Rusland udi 
kommer en komplet Udgave af heu- 
des Monds VcerkeL 

O 

Befcetningen paa en af Honduras 
Kanonbaade er blevenf myrdet af 
Smuglere, hvis Fartøj den havde 
beflaglagt og hvts Last (Rom) den 
havde drukket sig fuld i. 

. 

J en rig romerik Købmands Hus 
er en Kuffert imed Guldfager til en 

Værdi af en halv Mill. Kr. bleven 
ftjanlen. En Kammerjomfru der er 

forfvunden, menes at vcere Tyven. 
I 

Kong Edward har i Anledning af 
sin Fødselsdag udsdelt en Rcekke De- 
korationer og Udmcerkelser. Bl. a. 

er Sven Hedin bleven Kommandør 
uf det indiske itejierriges Orden. 

Borgniesteren i Trauhnrg (ved 
München) er bleven skudt 11nderFor- 
følgelfen af to Jndbrudstyve af en 

Mand, som antog Vorgmesteren 
for den ene Tyv. 

i 

Opinnisshandelen Til »New York 
Herold« Ineldes fra Peking, at det 

anfes for sikkert, at Kan vil gaa 
ind paa de Forenede Staters For- 
flaa om at nfhulde den 2. Opiinnsds 
kunserence i Hang og beinyndine de 

delegerede til nt forlmndle oin en in- 

ternational Overencskomft til linder- 

tkykkelse nf Opinmslmndelen 
. 

Den finske Lnnddna. Stockholm, 
1(). Nuneinlnstx le Eint-Wohns- 
Tidnin·gen rneldes fra Helsingsors i 

Gaar: Flertallet i det nedsatte Land- 

dagsndvalg har vedtaget at forkaftc 
Forslaget om en Kontribntion paa 
20 Mill. Mark i mibitcert Øtemed. 
Dermed er Landdagens Modstands- 
politik faftflaaet. 

O 

En Helvedesniaskine i sinken. — 

Berlin, 12. November Til ,,Loka- 
lanz.« telegxaferes frn Bnenos 

Aires: Psolitibetjente har paa Højs 
altreh -i den herværende Karmeliters 
kirke fundet en Helvedesmaskine Det 

lykkedes at uikadeliggøve Bomben og 

arrestere Gerningsmanden Det var 

en rnssifk Anarkift, som erklærede, at 

han havde villet hævne Fett-et 
. 

En Knlstrike i Australien hat be- 
virket, at Handelen er standset, 100 

Kultog, der ellers lebet daglig, et: 

standfede, Grubeejerne nægtet at nd- 
betale de strikende deres Antilgodei 
havende paa 20,000 Pd. Sterl- 

Knlarbejdserne'har unstet en Kon- 

ferenee med Grubeejekne. Hvis den 

strander, vil Arbejderne opfovdre Re- 

geringen til selv at overtage Gru- 
herne. 

J Vuenos Aires er Politimesteren 
Folco-I og hans Sekretær bleven 
dræbt ved et Bombeattentat, som 
skyldeJ en 20aarig Anarkist 

I 

Skandinavien — Sydafrika. —- 

Gøteborg, 10. November· Efter no- 

gen Tids Forbandlinger har den 
svenske Svdnfrika Linie paa den eue 
Side samt det sydafrikanske Handels- 
kompagni i Stockholm og Østasiatisk 
Kompagni i Kobenhavn paa den an- 
den Side truffet en Overenskomft 
om herefter si Fællesfkab at oprette 
den Forbindelse melleneskandinavis 
ske og sydafrikauske Harme, som de tso 
Parter hidtil hver for sig hat op- 
retl)oldt. 

Fmgttufsterue bliver de smnme for 
begqe Linien 

. 

J Stockholm aabnedes der forles 
den et Mode af delegerede fra de 
nordika Lande for at forhandle om 

fælles Lovgivningsarbejde paa det 
retslige Omraade. 

Skolekampen .i Fran-krig. Paris, 
8. November. Forfatterne af de 
Skolebøger, fom i Biskoppernes fid- 
ste Hyrdebrev beskyldes for at udøs 
ve fordærvelig Jndflydelfe paatæns 
ker i Lighed med Leercrne at anloegge 
Skadeserstatningssag mod de franske 
Erkebifkopper og Bistopper. Adfkils 
liae Boghandlere har paa Grund af 
Hyrdebrevet nægtet at forhansdle 
disse Bogen 

Fra stimme Snestorm, fom gik over 
Danmark. Helsingborg, 14· Nov. 
Ud for. Hornbæk strandede Galeoer 
»Glad·an«, hjemmehørende i Styrf-: 
den bliver sikkert Vrag· Endvidere 
strandede Damperen »Franciska Fi- 
scher«; den staat haardt. Ved Tisvils 
de strandede den fvenske Skonnert 
«Svea«; den bliver Braa. 

Berlin, 1—1. November 
En hceftig Storm har raset her. 

Manae er bleven saarede. Der er 

anrcttet bctydelig materiiel Skade. 
Ogsaa fra Mellemi og Sydtysks 

land da Nhinen indløber der Mel- 
dinaer ont soære Sturme on Regu- 
skyl Telea1saf- oa Telefonforbins 
delfen med Berlin har lidt umget. 

Bladcne 1neddele1·, at der bar ra- 

set en lnkftig Nordostftorm Fifkere 
fra Llabo er i storste Fare En Red- 
ninasbcmd oa en Vjemninasdantper 
er udfendt for at bringe Hjaslu J 
Berliinki Forstad Halensee styrtede 
en Nybyaning samtnen J Tiergars 
ten on Skovene ontfrina Berlin er 

en Mænadc Træer vceltede, og over 

30 Person« er kvcvstede, 
ntange af dem l)aardt, ved nedfaldens 
de Taasten og Ruder. 

Cnxlyafem H. November 
Hertil er indløbet Meldinger om 

en Mænade Stranditmer. Nogle 
Dampere er ndsendt til Hin-la 

Nord for Grunden Gross Vogel- 
sand er en nbekendt Tremaster 
ftrandet. Skibet er redningsløst for- 
tabt. 

Amsterdam, 14. Nov. · 

Ved Øen Flieland strandede en 

tyfk Fragtdamper «Wilna««. Af Be- 
scetnlngens 14 Mansd er en Masti- 
nift fkyllet bevidstløs i Land; de so- 

riae er drnknede 

Jnlegrauen 1909 

udgivet af Dansk BogbandeL Cedar 

Falls, Ja. foreligger fcerdig til Udi 

sendelse 
Bogen er smagfuldt udstyret og 

rigt illustreret. Jndholdet er interes- 
sant og varieret. Blandt de 13 for- 
skellige navnasivne Mdragsydete er 

Adam Dan. Kr. Ostergaard J. Ehr-. 
Bay, Carl Haufen, og P. S. Dig. 

Prisen er 50 Ets- 

Bestillslnger modtages af 

Dauifh Luth. Publ. Dorf-, 
Bleir, Rebr. — 


