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Amerika 
De Forcncdc Statu- sont 

Verdenomagt 
Washington, Nov. 11. — Det er en 

mætkvætdig Kendsgserning, striver 
Malt-er Wellman, at nceften alle de 

Spstgsmant, der for-Egger de For. 
Statets Regering omhandlek vott 

Fothold til Udlandene· J den Hen- 
ieende et der sitt store Fotandeingek i 
de sidsie Aar. For tun tort Tid siden 
var soadanne udenrigste Spsrgsmaal 
of liden Interesse Nu famler den hele 
sig udeluttende oni saadanne Sagen 
Tit Tkods for en Aitsttckngelse fra 
Regeringens Side, nackende nd paa at 

holde sig til den traditionelle Jst-le- 
tingspolitit, tommer det ene vigtige 
SpttgömaaL angaaende dort Forhold 
til Udentigspolititten, freut efter det 
anbet. 

Og de et alle of største Betydning 
for Land-et. Blandt de scerlig vigtige 
ncevnes folgende: 

1. hay-Paunceforte Tkattaten med 

England, der ophævet ElaytonsBul- 
wer Traktaten og afgpt Spørggmaalet 
om en thhmig-Kaiinl udeluttende un- 

der de For. Stateks Kontrol. 
2. Forsiag vtn gensidige Handels- 

tkattatet med ftentmede Lande i Hen- 
hvld til den as Europa teueve Tatb- 
ltig mod de For. Statet. Dei inden- 

rigft Toldspprgsmaal tabet mere og 
mere sin Jdentitet og blivek snart in- 

desluttet i Reciprocitetsspstgsmanlet. 
s. Alaska GrænseSpptanmaiet 

med England, om hviltet Undaan- 
linget et i Gang mellem Udentiggmi 
nistet hat) vg den engelste Ambong 
dot. Lignende Sager mellem de For. 
Stoter og Konnt-C 

4. Et For-lerg om ved en gensidig 
Overenstomft of den gamle Rufh:Bas 
got Traktat, der fotbyder at bygge 
Ktigsstibe Pan de state Seen 

5. Spørgsmanlet om Kobet af be 

dannecheftindiste Dei-, om hviltet der 

nu for Tit-en fskes Undekhandlinqek 
mellem Rabenhnvn og Washington 

s. Foknyelse as den tinesiste Im- 
migrationslov, og Spøtgsmaalet om 

Kinefernes Udeluttelse fta Filippinets 
ne. 

T. Forslan oni en PacisicsTelegrafs 
ledning. 

Og endelig fotn sidst, men itte 

mindft viqtig, en Definition as Mon- 
koe Dotttinet, og Spstgsmaatet, om 

man vaa Post-z at dette tun forbnde 
eukopæiste Mantee at faa Sohns- 
stativnet pna Mellem og Bot-ameri- 
tns Kyfter. 

—— Mk «-- 

Stok Jldcbmnd. 
Cleveland, Nov. 12. s» m as 

Stysktabetne i Gewisan trsmLsce 
Fortetningskvaktekek udbrpv sit-stos, 
der i utkolig fort Tid sdelagde Hirn 
Vom til en Vaswi af M,000,0s)« ogs 
satte 200 Menneskeliv i den stsrfte Fu- 
Ic. 

Jlden opftod i en Elevator-Op- 
qang og naaede snakt til Toppen of 
Bygninaen. At bestrive Raps-Im og 
Forvitringen imellem de mange Men- 
nestet, der paa denne Tit-, det var den 
iraolefie Tib as Degen, befandtl 
sig i Bygningen, vilde von-e umn-; 
tig. Der var en Uendelighed afl 
Kontoren Dottomz Tandlæger. Mu-! 
sitlarem Iris-tot o. f. v. og henvtd et 
halvt Hundtede Kvinder var heilt-sti- 
Iet i ngningen, og da Jlden begyndie 
midt i Dust-i var fnatk alle Treppe- 
gange og Elemtom omspandte of 
Flammen 

En Stute as benved 10,000 havde 
forfamlet scg i Gab-erste og de mer- 

liggende Hufe; i den stsksfe SpændinH 
iagttog de hvokledes Hulets Jndvawj 
nere teddede sig gennem Vinduerne,’ nogle ved at lade stg falde ned i de af 
Braut-wanderte udfptedte Net; andre 
gled ned ad Telegraspalene eller gled 
langs med de paa Bygningen lobende 
Zeitmaß og Telefonsnote og lod sig 
falde berste-. Blandt de, der paa den 
Mache blev reddede var de 50 Kvinder. 

De siesse stop, underligt not, heldigt 
fta def. Kun en Kvinde, Mist Gra- 
bma, der veiebe 250 Paul-, misiede 
Liset. hun stod i et Mut-ne pas 

s« femte Sol og synteö uviö em, thd 

hun siulde gere; man raubte til hien- 
ke om at springe; efter at have sat sin 
Hat bedre fast paa Hovedet, sprang 
hun og landede ganste rigtig i Nettet; 
nten bestes Elasticiiet kastede hende 20 
Fod op i Luften; da hun igen faldt, 
blsev hun holdi fast og hjulpen udz hun 
begyndte at gaa henad Gaben, men 

vaklere og faldt. Man fette hende til 

Hospitalet, hvor hun siden assi! ved 
Døden som- Folge af indte Besiadigels 
ser. 

En and-en ung Pige stod i ei Wind-ne 
i tredie Sol og kostet-E fortviviede 
Mitte ned paa Mengtscm mens Niv- 
gen nn og da skjulie hende for deres 
Blit. En ung Mond raabie til hende: 
»Sprinq, spring!" og udbredte sine 
Arme som for at fange heade. I 

Hun sprang iil og faldt lige paa 
hans Horch. ( 

Resultatet blev for ham en Hierm- 
tystelse, og han henligger endnu bes- 
vidstlss paa et Hospitai. Den ungej 
Kvinde dekimod flap fta det uden 
Strammer og fotsvandt i Merngden. 
Dir var henved 200 Person« i Byg 

ningen, da Jldsen opton1,og man me 

net, de alle kom nd; hvorvidt der stete 
fiere dødbkingende Ulykiestilfælde, vi- 
des endnu itte. 

As Byens 28 Dampspkpjtek var de 
21 i Virtfomhed. l 
Stmug Vinlcr i New York. 

Syracuse, Nov. 14. --— En fotfcer- 
belig Sneslorm harrger New York 
Stat, fasrlig den midlerste Del. Lan- 
devejene er manqe Siedet sperrede af 
Sne, oq baldige Driver habe sig op 
langs Hiegnene. Floderne fyldes med 
Band, og mange Siedet ttues med 
Qrsetivvmmelft 

J Sytacuse løtes i Stabe endog i 
Byens mest befardede Gaben Hm- 
vd 10 Tommer Sne er falden, og Ba- 
rometret staat ved Frnsepunktet. 

Utica, N. Y. En Snestorm ra- 

set i denn-: Drl af Skalen og i det 
nokdlige New York. Sitedkivkr fka 4 
til 6 Fob høje blokerer Togene i Abit- 
onkaclsEgnew 

Fra Rochester og Jamestoivn kom- 
met ligeledks Meldingek om 4--6 
Tom-users Snefald og en siarp Bind, 
der sejet del sammen i Drivet. J 
Jamseslown hat Sneploven maattel 
vkete i uafbtudl Virlfomhetz for at 
ikle Fakdfelen siulde standseg. 

——-»«·..—.-— 

Givet end-m to Millionen-. 

Andrew Canegie, der alt hat stan- 
let Bnen Pittsburg et Cakneaie Justi- 
tut og lovet at bygge en polytelnisi 
Stole, er faa fotnsjet med den Maa- 
de, hvorpaa hans Gave er bleven mod- 
taget, at han hat som et elstra lille 
Sluldetllap tilspjet end-m 82,000,- 
000, der slal bkugeg dels lil at nd- 
slyke Carnegie Institut med Kunst- 
aalleriek, Bibliotel, Musikhal o. s. v., 
MS til Uvstyrelse as den polyteknifle 
Ztvlh 

Demu- Anstalt flal bygges paa 11 
Ame Land, beliggende nat ved Car- 
negie Jnslitul, og de to Stoler tilsam- 
men vil danne et vældigt Monument 
am Catnegieg Gromildhed mod Pisis- 
barg. 

J all hat han flamlet MDOCW 
til Uvdannelseganftaltet i denne By. 

Kraft knrcrct 
as Römgcn Ftraalck 

Dei synes, som om Dr JOlm CF 
Gian hat opdaget et Midkscl mod 
denne frygtelige Sygdom, der hidtil 
fun hat haft oet Udfa1d. Selv be 
dygtigste Saaklæget hat mev Finiven 
tun tunnet stasse midlertivig Ohrw- 
ivet Sygbommen et vendt tilbage iqu 
og igen, til Dsden gjorde Ende paa 
Patientens Lidelset. 

Nu viser det fig, at Dr. Gilman 
gentagne Gange hat tuteret Kraft veb 
Hjcrlp of Rsntgen-Sttaalekne, idet 
disse hat drcebt Kraftbacillery og fact- 
ledes forhindket Kraftknudenö videre 
Betst Ligeledes par-staat han ved 
Hjælp of Mastinen hell at kunne fjekne 
ethvekt Spor as Kraftknudm 

Stulde det vix-selig vote Mist-they 
vil det væte et start Fremsiridt paa 
Lagevidenstaßmi Omtaade, og en stor 
Velsigmlse for Menmstehedem 
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Betendt danst Mand ded. 
Geo. J. Hoffmann, fom i fire Maurit- 
der hat tiqget syg af Apopietsi i sit 
Hieni- i Chirago, er i Fig. ,,"foltets 
AviH« afgaaet ved Boden. G. J. Hoff- 

imann var fast i Dis-Hinz Danmart, 
ifor 68 Aar sidsen og kom til Amerika 
i 1859. Førfi net-satte han sig i Frank- 
lin Grove og tom i 1861 iil Chicago. 
Han var med i Borgerttigcn, og cfter 
Rrigiens Stutning var han fast bo- 
siddendse i Chicago. Han drev i flere 
Aar Eigarudsalg paa Kinzie St» som 
den Gang var et af de bedfte Form- 
ningsstrog paa Nord- og Vsestfidcn, og 
efter ChicagoiBrandsen flyttede han til 
Miiwautee Ave. Han havde sin For- 
retnina i manae Aar i 233 Milwautee 
Ave. oa var ogfaa Agsent for Damp- 
skibglinier. Laie Vietv Byggeforening 
samt ,,Notarius Publicus«. For tre 
Aar siden flyttebe han sin Fortetning 
til W. North Ave. For over tyve 
Aar sibtn biev han valgt as det demo- 
tratiste Parti tii County Commis- 
sioner og inbehavde denne Piads i to 
Terminen Under hans Tcrniin blev 
bit mwærende Courthus bygget, og 
Hoffmanns Navn staat indgraveret 
paa Vygningsen oed Jndgangen fra 
Clart St. Han var en ivrig Form- 
ninggmand; var Foreningen »Da- 
nia«g sidfte genlevendz Stifter og gen- 
taaende været dens Præsident og til- 
sidft Æresmedlem J tidligere Dage 
tilhørte han ogsaa flere andre danske 
Foreningen Afbødc var ogfaa en 

højtftaaente Frimsurer. 
Han efterlader sig Huftru og tre 

Dotie· 
Geo. J. Oossmanns Begravelse fo- 

reait fra Sorgehufet Sirnt Eiter- 
nriddaa. En Mcengde af afbødes Ven: 
ner og betendte var stimmt-die 

Eu hienlvendende,.tappet 
L a n d s o ! d a t«. Henty Nicholai- 
sen, det i sin Tiv vat med Militgfoli 
datetne i Florida da den spansie Ktig 
udbrpd, og eftet sin Hjemtomst i Ef- 
ietaatet 1898 lob sig indtullete i den 
tegulaete Armee, et i disse Dage kom- 
nret tilbage fta Ktigen i Filippinetne, 
hvot han hat oplioldt sig ovet 234 Aar. 
Hatt et tall og stætt, og Sttabadsetne 
ljJn hat udsiaaset, hat ikke angrebct 
ham det mindste, men en ondartet Dy- 
sienteti. det jo fom bekendt et Sold-a- 
tens vastste Fjenke i Otienten, havbe 
næt gjott det af med ham og han laa 
4 Maanedet paa Hvspitalet. Han hat 
itte haft Lejligbed til at deltage i no- 

gen støtte Kamp med Filippinoetne, 
-eft-etfom Sie Jnfantseti-Regiment, som 
han tilhøtte, udelultenve opholdt sig 
paa Øcn Negtog fot at holde Styt pa-: 
de Rovetbandet af Voluntean der un- 

der Navn af Ladtonet anfaldt baade 
Ven og Fjende og btandsiatteM hvot 
der vat noget at Paa. 

Niocholaisen, det opholdet sig has 
sm Enkel, Peter Haner i chttsvy 
Kro, hat en Masse Kutiositseret med 
hiern, som han hat samlet detovek, og 
mangie af disse et Elsemplatet af det 
halvvilde Folks hussiid, der viset, at 
de ille staat paa noget lavt Stand- 
punkt med Deniyn til Fletning, Bro- 
deting og lignende. 

»Foltets Avis«. 

Pas tot Philipfen ved den 
stondinaviste Fri-Missiong Ririe i 
Racine hat i Flg. »F. A.« opgivet sit 
Rald for at virke fom Missionckr. 
Han prædikede for sidfte Gang i Son- 
Dagg og reiste ud paa sin nye Gerning 
i Mandags. Han var almindclig af- 
holdt of sin Menigheb, der meget vil 

-savne ham. 

I Tit Dank-Hirt- Andreas Laril 
sen, der tidligere hat akbejdet paa 
Dan. Luth. Publ. Houfe, men nu bo 
sidbende i Hermam Nebr» er reift ti! 
Donmark for at bespge sin gamce Mo- 
der, der bot paa Sjællanv. 

Dei got sine tusinde Gerninger 
bedke end de sieste san gsre deres ene. 

M hentydet til Rocty Mountain Te- 
ptcpatetkt af Madifon Medicine Co» 
Zs Ets. Spttg Apoieketem 

Opsagt Lærerpladg. Mifs 
Biggaard hat i Flg. »Dann.« opfagt 
jin Gserning som« Lceterinde ved Me- 
nighekens Hoerdagsftole og agter sig 
en Tur til Danmart til ForaareL 

En 29aarig Bedstiemoder. 
En Bevstemober, som bare er 29 Aar 
zammseh hat man i Jsoma Falls-; hun 
er kimkligvis den yngste Bedstemoder 
i Nordveften. Mrs. Juni-es P. Carl- 
sen blev gift i Ohio for 18 Aar fidem 
da hun tun var 1.1 Aar gammeL Da 
hun var 13 Aar-, var hun Moder-. For 
2 Aar sidcn gifiede hendeg ældfte Dat- 
ier sig 14 Aar gammeL og nu bar hun 
fasaet et Bam. 

For-list for femte Gang. 
Zlomierten »Chriftina Michelson«, 
hjemmehørende i Racine og ført af 
Kavtajn Sam Martin, er strand-et 15 
Mil Syd for Egcanaba, Mich» og er 

total Vrag. Mandslabet, 6 Mond 
ialt, frielttes af Redningsbaaden. 
Dansteren Chr. Nelfon var Styrmand 
om Bord paa den strandede Stube-, 
der forøvrigt var et gammelt syntefcet- 
visit Strog, som tun faa havde Lyft til 
at feile med. Stibet var vurderet til 
STIij Sam Martin er i Fla. »F. 
A.« den sammt Kaptajm som i Fior 
feilede Kulhandler Niis Johnsong 
Stude, »Silt:er Late«, nedsxn om og 
hjem, og dette er femle Gang, at han 
bar forlist og sat Baad og Ladning 
overstyr. 

Danfk Opfinder. Den dan- 
fte Esektriker og Ingeniør Waldemar 
Pcnlsen bar faaet bevilget Patent for 
de Formel-e Statek von sin inærkelige 
Opfindelfe Telegmfonem et Apparat, 
sum vistnok hat en stor Fremtid for sig. 
Dei sial f. Ets. kunne opsamle de Ord, 
des tales i en Te(·cfon, ncar ingen er 

tilftede red ModtanelsesiApporatet, og 
senere asievsere Ordene liqesnm en Fo- 
nogmf. Dei kan betragtes fom en 

Foreninq af Teleqrafen, Telefonem 
Grafofvnen og Fonoqrafen Endstønt 
den endnu ille er bleven prøvet til 
Loinmercielt Brug, vil den, hvis drn 
used saadnnne Prover viscr sig at kunne 
udtette, hvad den biar ved private For- 
spa, blive et almindeliq bennttet oq 
nvutderligt Instrument striver »Um- 
blaket«'. 

Dunste Finale-L Dunste 
Fortetningsmænd begnnder at oprette 
Filialek her i Landst. Vi Ineddelte 
for nogen Tid siden, at Or. Christian 
G. Hausen, den um«-, mequ dygtige 
Direktor for det store Attieselsmb 
Kornkompaqniet i Aar-has s-— en af be 
nllerstsrffe Fortetninaek i hele Dan- 
mark —- i nagen Tid hat opholbt sig 
i Amerika for at indlede Handels-for- 
bindelset. Nu nieddekes i donste Bla- 
de, at Ok. Hausen i Ner Qtleang bar 
qrundet en Filiak af Kornkompagniet, 
hvis lot-alte Chef bliver —:n ung Mvn 
steh, en Nev- saf Marinefnrstem Loben- 
havns stprsie Statteyder. 

A a l det P r ck f t. Menigskcderric 
i Luci, Milltomn ocx Latcksswy tlkisksp 
bar udftedt staldsbrsrv til Past. N. 

Dom-stob, Sioux City. 

F o r g cr v c s. Desvtkrrc gjorde 
itie Forandkingen i Klima .ch. Chr. 
Petekssem fom for noale Manneder 
siken reiste til Denkm, Colo» fnr sit 
Helbreds Skyld, noact qodt. Linn blev 
i Fig. »D. D. P.« meget syg nmiddei- 
hart efter sin Ankonist, oa bit-v nogle 
Daae efter of Politik-i fundst iiqgendc 
bevidstløs pasa Gaben. Hans Huftru 
reiste saa straks derned, men trods al 
Ombu oq dngtig Lckqcbjosiv liittcdeg 
det ikke at brinae ham von Benenc igen. 
Han var lidsxnde Of Vstxstfyge ogi 
Sygdommens sibste Stadien allerede 
da han forlod Cbikago. 

Hans Huftru, sum er en Dritter of 
Alfred Bjøtnbak, antom med hans 
Lig til Chicagso Lørdaq Momen, og 
Sondag fandt Niegrareisen Sieb un- 
der stor Deltagselsr. Vlakidt de mange 
Kranfe var oascsa en sm Personalet 
bog C. Jevnie F- Fo·, i szsvilket Firma 
afdsde i en Aarrotkie l):l-·ce vckret mi- 

sat. 

Steinfe- qosben -«.; M r 
us- "!le- set-. 

Lskstlvpsskomntsnlnits-· issll «I’. t'"I». »t- 

telftmeiwu Tugenden-»ren- fe,i:-g.-.Uc4c. »k, 
) 

Udlandet. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvavvvvs 

strich i Sydaftikq. 
London, Nov. 15. —- Der er nys 

inndtaget maanedlig Melding fra Lord 

Kitchener. Hatt girer bog ncrsten ins- 
tet nyt. Kun Tal og after Tal, og 
Falk used nu, at digse intet tun betyde. 
Thi havsde Tallene tidligere vceret rig- 
:igi:, maatte Boerne forlckngst have 
vcrret totalt døde allesammeIL 

Ritchenser glcedser sig derimod over 

Blolh115-Systemet; mellsem hver Mil 
ellcr mindre er der langs Jernbane- 
linien rejst Blothufie, og denne For- 
ansjaltning stal have indført usigelig 
Frev. 

,,Daily News« bkmærker rigtignok 
li.ektil, at for tun en Uge siden meldtes 
frcx feine Bloemfontein, at Boerne 
havve passen-i Blokhuslinien flere 
Gange om Dagen. 

Ritchenet irrt-kommen at det vil 
vare længe, inden Krigen ti(endebrin- 
ges ad dennc nye Kriggførelsegmaade, 
men. der er dog ingsen Tvivl om ende- 

lig Sejr.« 
si- s si- 

En anDen Meddelelfe fra Kitchener 
giver nu Besied vm et Stag, der fandt 
Eted d. II-. Nov. vsed Brokspruit i 
Transvaat 

Der blev en stært Patrullie Heftfolk 
omringet of Wonne-, og Englcenbetne 
led Tab af Es døde og 16 faatede, for- 
uden at Reften fanget-eg. De blev dog 
senkte frigivne. 

De Wer er nu set vcd Nkilbron i 
Orange Friftatew Hsm kom forleden 
bog paa en Oberst Byng, der nær 

kunvc have faaet Skckbne stelle-Z med 
den ulytkelige Oberst Benson. 

Boerne skal imidlettid denne Gang 
have trukkki sig tillmge. Form-orient- 
lig ftmr Historie-n fenere en anden Op- 
faktelse af Begivenhcden. 

Den stcrrke Statut. 

London, Nov. 14. Butten »Ju- 
ga«' sra Norge hat lidt Skibbrud her 
nd for Shielxs under den starrt-c Or- 
kan. 15 Mond af Stibsets Besætning 
ftal være gaaeve und-er. 

Af en fvenst Bart »Trio«s Besckts 
ning er 7 Mund druknet Af den 
noer Bart ,,Ertatic«s Bscscrtning er 

H Mund drumer og begaben meldes 
der om en saadan Mckngde lllytter, 
san Magen ikke er hørt i Manns Min- 
de. Rsedningsbaadscn fra Yakmomh 
er kasntrct og af dct H Mund starrte 
Ukandstub druknede de 1(). 

Der indtommer sbcdse nye Betei- 
ninger om Stibbrud og i alt savnes 
1050 Mand. 

Stormcu i Damitan 

Fisbcnhnvm Nov. 14. --—- Her hat 
Taf-It ien frygtelig Storm med Snievejr. 
Den hat nu varet i wende Døgsn og 
anrettct betydelig Stude. 

J Lebenhavn stal der ver-e falden 
hm! 5 Fod Ene. Pan Landet na- 

tukligvig meget mete. 

8 Stibe er pan forslellige Siedet 
kostet ind Paa Land, to er blevne 
Vtag og en Dei Mennester være onl- 

komm 

Dnumurk og dc For-. Stam. 

Kobenlmvm Nov. 14. -— Der er ikke 
rigtiq Gnaden mellein Danmark og de 
For· Statcr angaacnde Told paa 
Chotcslnde. Dann-Art udsprer nemliq 
Chotolade ti! die For. Etat-er over New 
York, og nu hat «c«-: anke Ekgportører 
llngkt «ver, at de r Vater bliver fat 
ritsor hojt i TolMiJL 

Sulttmcu diplomatisk 
St. Psetersborg, Nov. 14. — Den 

tyrkisle Sultan til i næste Uge scnde 
et overordmiligt G«,",1:1dfstab til Cza- 
ren; i Spiner for (««rkesandtskab-et stal 
en saf Sukkanms brdfte Vennser staa 

nzen kwlsten HenfrgL der er for-bun- 
den web lienne Send:særd, er faul-- 
bng cn dyb Hernmseligheh 

At den staat i Forbindelse med den 
nys crfsluttcdse fransi-tyrkiste« Krife 
m bog ansts for gis-et 

En svcnsk Tausch 
Berlin, Nov. 14. -— Svensteren Ma- 

«or Unge hat nys opfundet en ny Tot- 
Iebo, fom er blenen prøvet af de herve- 
«ende Militærautoritietser. Torpedoet 
.)iste sig at være det frygteligste Baa- 
.)rn, der endnu et bragt til Doer 
Den kan ekgploderse und-er Vandet og 
can flyve getmeus Lasten i 4700 Me- 
terLs Længde. 

Pcficus Frcmtrwngcn. 
Land-on, Nov. 14. —- Der henliggek 

en Patient poa West London Hospitah 
og Rthtet hnk travlt med dette Sys- 
dontgtilfælde. Der hieb-der si·q, at han 
er angrcben af Byldepesten. Men Sa- 
gsen dySseS ned fra oven. Som til-li- 
geke omtalt har Pesten aller-ehe til-li- 

Hsere fund-et Jndgang i Liverpool. 

jPavcn og dc Forcncdc Statcr. 

Rom, Nov. 15. -— Pol-en hat sendt 
,t venligt Brev til den apostoliste Dele- 

»qat Mr. Chopellse paa Filippinemr. 
’Pavcn hientyder ogssaa i dette Bre- 
Antydninger of sit Syn paa den ame- 

ritcmste Oktupation af -Øserne. Hat 
"talder den »en Revolution!« Ha- 
acmr vel i Barndom 

Flonsulcn i Apia död. 
—- 

Washington, D. C., Nov. 12. — 

)Statgdepariementet modtog i Dag et 
i Telegram fra Auckland, New Zealand, 
Horn medbelet, at Luther W. Osborn, 
He Foreneve Staters Generallonsul i 
’Apin, Samoa, døde den 27de -Oktb. lLksslewrn udnrevntes til Konsulatet frei 
Nebraska den 26de Juli 1897. Has- 
havde bestyret sit Einbede med stot 
Dygtigheb. Den afdøde er fra Blatt, 
Nebr. 

Synchs Sold. 

Michigan City, Jnd., Nov· 15. —- 

Jlnrt efter Midnat blev Joseph Keith, 
I en Form-er fta Wnrricl County, hængt 
Tsom Straf for at have dtæbt en ung 
Wäge, Miss Rom Kifer. 

, Historien gaar tilbage til April 
Mannen seeith var en vellendt Mund 
i sit Sonnty, henved 40 Aar og havde 
Onstrn og Born. Han kom i Forholb 
til den attenaarige Nora Kifer, en 
Dotter af en Nabofarmser, og da huu 
bieqyndte at blire ham besværlig, lot- 
kede han hende ud paci en Bro, itke 
lanqt fra hans Form, drcebte hende og 

- lastede Liget i en gammel Brønd. Op- 
dingelsen paafulgte hurtig. 

J sit Forsvar sagde han blot, at huu 
altid plagiede hmn for Benge, og altid 
truede med at aabenbare alting, hvis 
hnn ilke fil dem. Saa maatte hun as 
Besen. 

Un .LJen-Vendelfe til Stett-us Guvets 
nør om Benaadning blev afslaaet, og 

Hieith blev hcknqt. 

sAk tut-ek- eu Fort-leise i m Du- 
«Nssm Pontia es lttmnuUuinims Pult-L Aar-Apo- 

nskck n Iwåsskcwm »Ist-wann tun-J dun- Mlddksl staat 
-u«t· m W Wams-« Nonne-cost rt pan lauer Miit-. Ase 

Blair Collegc 
hmyndrk sitt Vintrrtrrmin den lste 
L ccmclsst Stolen hat« um feste Lasrete og 
Last-much 
.-.(’«U)l-.Ml(’ S(’ll«()l, fForbercdendeJ 
(’«l-l,l-I(i l)l-Il'Alk’l’Ml-IN’l’. All-is- 

sitsitl Cum-ste) 
VHDI J l- HHTRSIL War Tagen-»Es 

nun-U ums Its-me Form-»New 
» kUNlNiddS !)l·)l«.Uc"l’Ml-JN"1’. sle )k- 
» (4t-I)injz. Slsurbltmni mal ’l’)s1icwrstiug. 
! 

sk. ;'«) 

L nst Izu-ou- Littkramr nq Historie. 
klcdsnnnklfk as Lein-c og Lckerindek for 
I d. I dimsfc Vortreffolcn 
Mi., l(’ l)ls:1’.Ui'l’Mls’-N'l’. 
Fou- .«ng over Ubert-tu Historie og Lune- 

kontr. 

Stolen er i alle Munde-r praktist og Udsi 
svakmdc udstyrct 

For Undervisning. Kost og Logi 14 Tol- 
lars om Man-reden H ugeu 

Jndnusldeslicr wohntqu og nenne-c Op- 
lysnmgkr gis-es as 

Kr. Anker-, 
, 

statt-, MI- 
lf Skkiv rstek Kote-los 


