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Skal følc Jerumrvcin 

Washington, Dec. 18. —- Tyskland 
stal foretage en fjendtlig Demonstka- 
tion mod Vensezuela og stol, hvis det 
findes nødrendigt, ilandscette Trop- 
per og Lage en denezuelansk Havn i 

Vesiddelfe. 
Dem ster med de For. Statets 

Jndvilligelse. 
Regetingen hat underrettet Baron 

Von Holleben om, at den ikte vil mod- 

sætte sig fremmede Magtets tugtendc 
Forhold overfot de urolige Wem-zue- 
lanere, saa længe de ikke forsøget at 
tilegne sig Territorium. Tystlcmd hat 
paa fm Side forsikret de For. Stater 
om, at dkt paa ingen Maade tcknker 
paa stigt —- paa ingen Munde; de vil 
tun have Lov til at indsamle de Penge 
fom Venezuela sna længe hat styldt 
Tystland, og san gaa hjem til Inst- 
land igen. Det er det hete. 

For bekymrede Sjæle kunde det jo 
not se ud, som om den tyfte siejsers 
Demonstration alligedel var et Oder- 
stred af Montoe Doktrinen, Inen sau- 
ledes syneg itte Prwsident Roofevelt 
og Setretæt Han. Dette Lands Re- 
gering vil altid sitide ind i Folge den- 
ne Dostrin mod cnbrer fri::n«-ned 
Magtg Fokspg paa at tolonisere Dek- 
af Amerika, men den følet sig itte be- 

’føjet til nt bestytte Stratemøvere, der 
itke vil betale deres lovlige Gceld, og 
den hat aldeleg ingen Snmvati for 
Pmsident Castra nf Vencznetm og 
man vil rolin lade Tnskland benytte 
sig of Neveketten for at faa sin Gæld 
jndtasfereL 

-.-- --·..-- — 

Frirlt Röveri. 

Lhicagm Dec. lu. — Et af de meft 
fotvovne Jndbruly -—— og det siger me- 

get for Chicagog Vedtonnnende, er 

fotnylig bleven sorge-et hog Robert M. 
Smith i bang Hug pas Greemvood 
Avenur. 

Dptllotlen ringede henod Aften. 
Mk. Smith, der var hell alene i Hu- 
set, do hans Htistru var bortrejst, gil 
selv til Deren, og ubenfor ftod to del-: 
llædte Herred- og en Dame. »Vi vilde 
gerne se Dem et Dieblil,« begyndte en 

af dem, »der er noget, vi ønslcr at tate 
med Dein otn.« 

»Med Foruøjelfe,« svarede Smith 
hollng nabnede Deren helt for bem, 
og de tkaadte alle tre ind. Saajendte 
han sig om for at tcknde en Lampe; 
og i samme Dieblit blev hcm kamt i 
Nallen af en tung Genitanv og faldt 
bevidstlps til Jorden. Da han tom 
til sig felv igen, laa han i en Blodpøl 
paa samme Sied; men det var bleven 
Ssnbag Eftermiddag. Han havde 
ligget beoidsilpg lige siden foregaaenve 
Dags Aftm Han valledse til Sengs 
og laa der i nogle Timer. Saa lytte- 
des det hom ined stot Anstrengelse at 
komme paa Benene og komme hen til 
en neekliggende Restauration, hvorfra 
han siden sit Bad til Politiet. 

Man ftygtet for, at flere Gavtyve 
vil benntte sig af fanune Metodh da 
del lylledes saa godt. De tre Perso- 
nek havde Ijensynlig opholdt sig i Hu- 
set i tangere Tib, da hvert eneste VE- 
telse var gennemspgt og alting vendt 
haltet til bulter. 

De medtog 8300 Bindi af Solv- 
tsf, og adstillige af- Mes. Smiths bed- 
fte Kjoler og Smyller. Formodent- 
lig beliegede ,,Damen« den Del af 
Tyveriet. Af en Diamantring paa 
Mr. Smiths Haand havde de breitet 
Stenen, de hat fvtmodentlig ikte tun- 
net faa Ringen af Fingeren. Endnu 
hat man intet Spor fundet af dem. 

— 

Fta Overfvömmclscn i 
Pennsylvania. 

Philadelphia, Dec. M. —- Med 
Meldingetne om, at Vandet i Ost- 
Pennsylvania begynder at falde, kom- 
mer samtidig Efterretning om Dpd 
og Odelæggelfe, som Oversvømmelsen 
hat asstedkommet. Mange Kulminer 
og hundreder af Fabritker blev over- 

-fvsmmet, sog fom det Ijeblikkelige Re- 
sule blev 40,000 Mund arbejdslssr. 

Susquehanna Floden, der paa Sie- 
det hæviede sig 29 Fod over den almin- ( 
delige Vandfiand, er ved ai antage sii’ 
normal-e Udfeende undiagen i den la- 
vere Del af Staten, hvor den endnu 
rejser to Tommer pr. Time. 

Toaforbindselfen er saa smaal ved 
at lonime i Gang igen, men mange 
Siedet er Spotene aldseles ufremkom- 
melige, og det vil Lage længere Tib, 
for del hele iommer i nogenlunde 
Orden igen. 

Tre Mennefiier drulnede, og to lig- 
get Døden ncer som Folge as imstand- 
ne Lidelser. Hundredee af Familier 
maaite forlade deres Hjem og overlade 
bei til den stedse højere svulrnende 
Flod. 

J en lille By, Newport, blev 500 
Jtalienere sperrtei inde af Band paa 
alle Sider og holdtes fangne paa den 
Maade i 86 Timer. 

Maine hat ligeledes lidi meget af 
Ovetspømmelse og heftige Storme. 
Togvejsene er sdelagte, og Hjemmene 
i By og paa Land gjort ubeboelige. 
De daarlige, opblødte Veje gøt des- 
uden Sainfærdselen og dernied Lejlig- 
heben til at ydc de nødlidende, Hjælp 
ddersi vanskelig. 

-«»— 

Schien-Sagen 
Washington Der. 20. ——- Bellaaes 

ligvig hvirvlesp dek endnu mere »Er-«- 
op om denne Sag. 

Jlle blot hat Admiral Schien cska 

sme wende Sagførere indgivet Ans 
ssgning am Sagens Genoptagelse for 
Reiten. Men ogsaa Admiral Sump- 
son hat Ved sin Sagfører meldt fm 
Utilfredghed Denne angaar dog lun 
Admiral Deiveys Kendelfr. Admi- 
ral Sampsong Jndsigelse fastholder, 
at ingen andre end han selv havde 
Dvetlomtnandcen ved hint bersmie 
Slag ud for Santiaga. Sampsonsi Admiralflag vajede hele Tiden fra 
Mastetoppen, sinnt han selv var fra- 
verende. 

Netgadvolat Leansky og Fachmä- 
dommer Hanna hat i Dag meddelt de- 
res Svat paa Schleys Jndvendinger 
til Selreickr Lang. De lan ilte an- 

erlende Schien-H Grunde for Sagens 
Genoptagelse. 

De kusiiidWEi"-;.3;" 
107 Aar gammeL Luding- 

ton, Mich. Louis Rock døde her i en 

Alder af 107 Aar. Han var den celd- 
ste Mand i Michigan, og den første 
hvide Bebt-er i Yofemite Ballen Han 
blev født i Aaret 1794 om Bord Paa« 
et Hvalfangserslib. I 

Illsister sin Hutommelfe 
so r f i r c A a r. Vuncouver, B. C. 
lst mckrleligt Tilfælde om Hutommel- 
sen tobt og flinken igen er foregaact 
i Mailand Forlcden lom en Mund 
ljknvzd Its-) Aar, ind i Dr. Fiendallg 
Kontor og onstede at faa ltnderretning 
om Aargtalltzt og Datoen og adslil- 
lige andre Eing, som ethvert Mennes 
sie i Reglen itle tan undgaa at vide 
Befled om. J Folge sin egeu Fortla- 
ring var han en Sagfører ved Navn 
Strong, høtende hjetnme i Aber-been, 
Miss· Det sidsie, han etindrer, var 
at hcm Aug. 21. 1897 fotlod sit Hjem 
for at gau til sit Arbeit-e, da alt pluto- 
felig blsev fuldsicendig Tomhed for 
l)am, og han kund-e intet erindre om 

de forløbne site Aar og Var itte sig felv 
bevidst, for han fandt sig selv udenfok 
Dottorens Konto-: og med Forundring 
og Moro betragtede sine haarde Hom- 
der og sit grove Arbejdstøj. Da man 

fortalte ham, at han befandt sig paa 
P cisictysten af Kanada, blev han 
højlig fotundret; han mente endnu at 
være i Mississippi. 

Ved ncermere Undekssgelse viste det 
sig, at han havde arbejdet ved Floden 
for flere Aar, men han huster stet in- 
tet om detis Tidsrutm det er som hat 
hatt levet en anden Monds Liv og et 

nu igen vendt tilbage til sit eget jeg. 

Formen-r de grau "hjernebest«and- 
dele. Bringet en fttst deme ttl fal- 
mede Kinder. Gengtver Sundhev es 
Kraft, gIr Dem sysist og sieleltg sunvy 
pet gst Rocly Mem-Hain Tom. » 

35 Gent-. Spstgs Apotehmr. 

Sammenstod New York, 
Dec.18. —- Færgebaadsen .,Prince- 
ton« havde i Gaar Eftseriniddag et al- 
vorligt Sammenftød med Fcergebaia- 
den ,,Hudson Eity«. Den sidstncevnte 
Baad fit et stort Hul i Siden, og to 
Passagerer tom alvorlig til Stadie. 
Der raadede Panil blandt Passage- 
rerne Paa begge Baade, og flete Kinn- 
der befviinede. 

Historisl Telegram. New 
York, Dec. 18. — Det originale Ma- 
nuskript til General Grants Telegratn 
til Krigsminister Stanton med Ind- 
lderetning om General Lees Overgi- 

.vels-e blev i Gaar folgt ved Auktion 
for 8760 Telegraminet solgtes sam- 
tidig med en Del andre efterladte Pa- 
piter fra General Radeau, Grants 
militcere Setretcer. 

Personal-eis- Styld. Rock- 
ford, Jll» Dec. 19. —- Ligsynsretten 
hat afgivet Kendelse am, at Tom-erfo- 
nalet paa Fragttoget beerer Slnlden 
for Ulytlen paa Illinois Central Ba- 
nen ved Perryvilles sidste Lørdag Af- 
ten. 

Sondagsbørn Jactsom 
Wis» Dec. 18. —- Omtrent Z Mil fta 
Jactson bor et 80saarigt Par ved 
Navn Mr. og Mrs. Hauer Paa deres 
Homeftead, fom de lobte as sie-gerin- 
gen, da Wisconsin var Territorium. 

De laute sprst hinanden at tende i 
deres Fodestat, New Yort, paa en 

Eondag for 65 Aar siden. .taar de 
var saminseni deres Forlovelsestid, 
var ret altid om Spndaaen, og de 
bavde Bryllnp paa en Sand-am Den 
Ade Juni Mitg, oafaa en Sondaa, 
blev tetes første Barn spdi. De saa 
Wisconsin for forfte Gang paa en 

Sondag. Dicke-s Guldbrnllup traf 
ind vaa en SMdag, og Sondag den 
9de Juni 1901 fejrede de 62-Aarsda- 
gen for Bryllnppet. 

Den 7dsc Maj MAY sont ogsaa faldt 
paa Sondaa, fyldte Mr. Hauer 80 
Aar, oa den 15de Dec. 1901, fom 
oasaa var Sondag, fyldte Mes· Hanee 
80 Aar. 

En Berdensudftilling i 
Besten. Portland, Ore» Dec. 18. 
-—- Statgtommisfærer Oregon, Wash- 
ington, Jdaho, Montana og Utah, 
sont var udncevnt til at overveje 
Spørgsinaalet oni Afholdelse af en 

ftor Verdensudftilling paa Stille-hang- 
tysten i 1905 til Erindring oin Letvis 
og Clart Etspeditionen for 100 Aar 
siden, udstedte i Gaar et Opraab, 
hvori bl. a. Senatorerne og Kongres-; 
mændene fra de Stater, som liggerI 
langs den af Clarl og Lewis befatncH 
Ritte, opfordees til at atbejde for ent- 
Nationathevitgniug tic m saavan tin-i 
stilling. l 

ArbejderfpørgsmauleH 
New York, Dec. W. -— Konfcrenccns 
mellem chmfentanter for Kapital oq 
Arbejde bcsluttede i Gaar at under 
lasse Fredgplanen en Prattisk Prove. 
Ei ubøvcnbe Udvalg paa 557 Mehlem 

» 

mer, der reprcrsenteter Kapitalem Ar 
bejdet og det neutmle FOU, er traadt 
sann-um hat organiseret sig og er nu 

i Fastd med at udarbejde en Arbeitss- 
plan med det Maal for Øje at afgørc 
alle fremtidigc Tvistigheder mellem 
Kapital og Arbejde uden at der sial 
tyeH til Lockout, Streite og Vom-Dir 

Komitecn bestaar bl. a. af følgsende 
Reprwsentanter: 

Mark A. Hamm, Charles Schwab, 
James Chambers, S. R. Callaway 
for Kapitalenx Samuel Gomper5, 
Jsohn Mitchell, Th. Schasser, James 
Lynch for Arbejdet, samt Grover 
Cleveland, Erkebisp Jreland, Biskop 
Henry Prstelz Prcesident Eliot (fm 
Hatvard), John Millburn, Buffalo, 
for det neuttale Falk. De nckvnte er 

de meft bekendte. I 
-——-—-—-.-0-.-—-—- 

It tue-re m Instit-Ist i m Das. 
Vqu LI- Jmti ve lskomn Onlnlnc Billet-. AlleUpo 
tekece fltbcgelevekek Zeugen-, bsis dem Mlvvel flim- 
geir. ARE-ones Nov-Ima- er va- hvec Miste ·.s.-«c 

Vi heute-set Opmcrtfomheven paa- 
at Pastor H. J. Wes-m Racine, 
Wis» er Acht for Danifh Luth. 
Publ. Hause, og at vor-e Venner i Ra- 
cine der-for kan faa Bsger. Kett o. s. v. 

has hanr. 

is Danfk- Amerikansk. s 

Mj MMWM ««« s«"" s ak- 

Guldbryllup Den 26de Ok- 
tober holdt gamle J Berg og Huftru 
IGuldbryllup i Nystcd. En lille Ben- 
Insekreds var indbudt til at fejre Dagen 
jsatnmen med de gamle, og mange 
l Ønfler og Gavrr blev bragt dem. Ocn 

ffEftermiddagsen lørteå der til Kitte, 
hvor det ganile Guldbrndepar gil til 
Alters samtnen Ined deres Børn. 

Jens Berg er en gammel Beteran 
;.fra Ei -Aars Krigen. Han et Beftjyde, 
født i Nørre Nissum den Z. August 
’1821«,) der er ogsaa hans Hustru, Clau- 
diane Marie, f Land, født den 14. 
August 1829, og der holdt de Bryl- 
lup 1851. Berg var Tømrer hjemrne, 
indtil Krigen udbrød, da var han 
blandt dem, der nieldte sig til frivillig 
Tjenefte med at famle Vaaben ind til 
Hast-Ins Udtustning. Overalt, hvorw 
der fandtes gamle Bosser og Sabler," 
blev dctte iaget med. Efter det førftcj 
Kein-Haar blev han ser indkaldt vg- 
tom til Orlogs, hvor han tjente paa? 
Frinatten ,,Havfruen« under Kam-F 
nenndør Feddiersen i 

Han var med ved FlaadsedemonJ 
ftrationen ved Erlernførde den Adie- 
April 1849, og siden paa mange 
Smaatogter omlring i de dansle Far- 
vandsn Morsomt er det at høre ham, 
der lJar en udmrerlet Hukommelse, for- 
tcislle am Beqidc nheder fra Kriasp 
unten-en Han tog den Gang levende 

"Del i Fol lerejgningem og et af bang 
takes-sie Minder er Haedersmedaillen 
fra J-!-Aars Flriaen 

lEiter Rriaen basatte han sig som 
Tømrer i lllfborg, og Provst Krarup 
viere de unge Foll. Om ham siger 
Bera, at lmn var en dygtig Landmand 
Ellerg l.avd: Berg et aabent Øre for 
Je aandeliae Bevasaelser i Bestjylland.! 
Sterlia omtaler han med Glcede Post-( 
Jngerglcv, e«n af de celdre arundtvigslel 
Preeften soni havde sior Jndflydelsel 
paa de Gane Ved sine mange Moder. 
Siden blev Bergs paavirket en Del af 
Jndre-Migsiong Mænd Dahlstrøm 
lender han godt og omtaler ham med 
Gliede-. 

J Aaret 1880 tom de til Amerika, 
livosr de bosatte sig i Nebraska City, og 
1893 lom de til Nyited, lwor deres 
Søn Krifiian Berg har Farn1. J kir- 
kselig Retning slutter aamle Bergs sig 
ncrrmest til Jahre-Mission om end 
de, da de bor i Nyfted, hører Wenig- 
heden til der. Med sin iidlig valte 
aandelige Sang har Berg al Tid vak- 
ret en Mand, der falte sig hfemme, 
hvor kristne Mænd oa Rvinder mod- 
teg, ag gamle Mrs. Berg har set godt 
Navn som en stor Børneven. 

Deres Børn bor nu paa forstellige 
Steder i Nebraska. En Datter, Ma- 
thildc Berg, er Larrerinde ved Blair 
College. Manne ønsler siltert de gam- 
le Hædersfolt en fredelig og lys Lins- 
aften; ielv ved de gamle not, hvor 
Freden bedst findes. »Dann.·' 

S ø l v l) ry11up. Erim Dec. 
14. —- (5n sinnt Hostideliqbtd fcjredes 
i Fla. »D. D. P.« den 12. dg. As de 
haust-: Veboere i oq omkring meton, 
Jowm Anledninqcn var S. C Nel- 
sons oq Hustrus Solvbryllup, on ra. 

125 Mennesken Slasqt og Venner, 
indfandt sig til Ojæstebudet i den dan- 
skc Forsamlinggsal i Brayton. Her 
samledes man om et veldækket Bord, 
hvor Niels Simnsen i velvalgte Ord 

ndbragte Staaten sor Brudeparrei. 
En Række værdifulde Gaver blev over- 
ratt Brudeparret, cg det Var i det 
bele taget en Asten, kom sent vil qlsemi 
mes as Deltoger11e. 

Vandt sin Sag. Miss Lina 
Christiansen fra Minneapolis, hat 
vundet stn Sag for Højesteret mod 
Assuranciekompagniernse sot Assuram 
ce paa Barebeholdningen i heudes Da- 
meskrædberi Etablissement, sont 
brændte i Marts 1900. 

Advokat Henry J. Gertsen Var heu- 
des Advotat, og Assurancekompagns- 
erne maa nu i Folge Hofesterets Ken- 
velse betale Misö Christiansen 826,- 
798.40. 

De tte Talsationömænd, som under 
Loven fsrste Gang stulde afgm Ta- 

bets Størrelse, fandt Værkien af deni 
Idelagte Var-ebeholdning at vcere BLI- 
348.71; men to af Tatsationsmcende- 
ne, som foretog Undersøgelsser Paa egen 
Haand, redlicerede siendelsen til 814,- 
3()2.14. Fra denne stendelse appelle-« 

rede Misg Christiansen gennem Abou- 
kat Gertsen til Distriktsrettem der 
fortastede Tatsationsmændenses sidste 
Afaørelse og fastsatte Belebet til 826,- 
7l)8.4s). Kompagnierne appellerede til 
Højesteret, som imidlertid stadfæstede 
Distriltsrettens Dom og tilkendteilllifs 
Christiansen dset sidstnævnte Beleb. 

Flirketoncert. En sjælden 
Vellyllet stirteloncert afholdtes, striver 
,,Chicaao-Posten« af 12. Dec» Sen- 
baa Aften i Trinitatis Kirke, under 
Ledelfe af den anerkendt dygtiae Or- 
aanist Geo. Damm-Hausen Der bie- 
deI vaa Numre af Laur, Gounod, 
VieuxtemP5, F. Hiller, Weys«e, Dt)tes, 
Inaba Schubert, Ries og Duponi 
Hausen selv. Foruden Kirkens flink-e 
Kot medvirtede Frøknerne D. Bar- 
tholdy oa A. Benson samt Herrerne 
C. T. Møller og P. G. Magnus. 
Glangpunltet Var uomtvistelig den 
Julekantate, som Dupont-Hansen hav- 

e tomponeret til Telst af Pastor P· 
lfritsem oa som lige er udkommen i et 
saerlia smult lldstyr med Titelblads af 
Win. Jensen, Chicago Musik og Ord 
flutter sia npperlig til hinanden, og 
lldførelsen var fortrerffelig. Dupont- 
Hausen, som alt tidliaere baade her- 
ovre, i Danmark og Tystlanb har ud- 
sendt Ecosnpositioner, er den ameri- 
tanstfødte Dansle Ungvsoms første Re- 
prassentant isaa Tonediatninaens Lin- 
i-aad-:. Las-Ia af denne Grund liør 
Folk lobe stantatein der oil vaere en fin 
Julcgare baade her og l)jemme. 

En sørgelsig Historie. En 
Bortførelse, hvori en Vreb Svigermo- 
der slriller Bortførereng Rolle, har i 
ten sidste Tid givet en Del Samtalc- 
siof her i Omal)a, strioer »D. D. P.« 

Tragen for Talsiaelsegbaaen aistede 
en una Vansl Amerikaner ved Navn 
Alsred Andersen sia med en Una Pia-e, 
Nellie Dillon, med hvem han havdie 
aaaet i Stole. Giftermaalet fandt 
Sted meaet imob Brudens Moders 
Villie, idet hun, der er Dotter as af- 
døde Praesident for den maeatige Union 
Paris-c Bat-ke, Sidney Dillon, natur- 
liavig betraatede en ung Dunst-er med 
et saa almindeliat Navn som Ander- 
sen, som en Plet for det store Familie- 
navn. 

Nellie Var imidlertid stolt af sin 
Danster, oa besluttede at blcese hele 
det sitt-e Familienavn en Bals, og Da- 
aen føt Talsigelsesdaaen giftede hun 
sta, som sagt, med sin Dansler, og 
Parret tog ind paa et Hotei. 

Nceste Moran indfandt en Broder 
til Bruden sia hos det nyaifte Par og 
fortalte, at Moderem der lever paa en 

stor Farm udenfor Byen laa meget 
betcenlelig sya og ncrppe havde mange 
Timer tilbaae. Den unge Kone tviv- 
lede paa Historie-n, men Alfred, der 
naturligvis gerne vilde have en Forso- 
nina i Stand med den leere Sviger- 
moder, før hun muligvis døde, fere- 
slog, at man tog der red, og Andersens 
Svoger tørte med det nygifte Par til 
Farmen 

Her viste det sig imidlertid. at Evi- 
germoder slet ikke var syg. Derimod 
aav hun Svigersønnen en saadan 
Medfart, at han hverlen vidste ud eller 
ind, og da Udsigterne blev altfor tru- 
ende, tog Alfred det fornuftige Parti 
at forføje sig. 

Da han imidlertid atter Dagen ef- 
ter indfandt sig paa Farmen for med 
Magst at befri sin Brud, var baade 
denn-e og hendes Moder forsvunden, 
og trods alle Efterforslningser var det 
ikke siden vceret muligt at sinde deres 
-Opholdssted. At Moderen har hort- 
søtt Datteren, er der vel næppe Tvivl 
om. Andersen tog sig Sagen saa mer« 
at han riejste til Oklahoma, hvorfra 
hart dog atter ventes tilbage til Jul, 
og hans Benner og Familie siges at 
ville hjcelpe ham at finde og- befri hanö 
Brud. 

Et omstrtdt Baru. Matt 
Caroler Andrews fra Kenosha er af 
Denn-Fee Bean i Stifteretten ad- 
navnt til Formynder for henves Dat- 
ters 7-aartge Son, Thester O. Peter- 

«fen, hvem hun en Gang- i Sommer 
loktede bort fra Stedfaderen, John T. 
Petekfem der er bosidvende i Racine. 
Denn-e paastasar, at han er Drengens 
lovlige Formynder og siger at han i 
Rette-n vil gøre Svigermoderens Ub- 
ncknnselse Ugyldig, ligefom han ogsaa 
gd Rettens Vej vil forsøge at faa 
Drengen tilbag-e. Der er selvfølgelig 
en Arv bag ved Spørgsmaalei. 

»F. Av«« 

Død-·Sfald. J forrige Uge af- 
gik en gatnrneL dansk Mand vied Navn 
Eier-en Christensen, fom opholdt sig 
hoc- sine Bsørn, der lever 4 Mil Nord 
for Council Bluffs, vied Døden. Han 
via: født i Aaret 1812 i Thise Sogn 
i Vendfyssel vg- kom til Amerika 1885. 
Afdøde eftserlader sig 6 Børn her i 
Landet og 2 i Danmark. 

—- Hanö P. Jensen afgik i Fig. 
»Dann.« i Mandags Morges ved Do- 
den efter en kort Tit-s Sygelseje. Med 
ham er een af de danske Pioneerer i 
Cedar Falls gaaet bott. Han og Hu- 
stru tilligemsed O· Larsen (Smed) og 
nfdøde Mes. N. Olssen kom nemlig 
her til Byen i Maj 1867 fra Sinn- 
ninge paa Sjcelland, og han har boet 
her hele Tiden. J en lcengerse Aar- 
række holdt han og Hustrn Kosthus, 
faa Tallet paa Danfkere, der i kortere 
eller langer-e Tid har haft et Hjem i 
dereg Orts-, er ikke faa helt lille. 

Miss Sylvia Pio, Louis- 
Pio’L« Dritter, hcnliqaer for sØjeblikiet 
Ineget syg paa HospiialeL Miss- Pio 
er lidendse as Blindtarmsbetcendelse 
og maatte furleden Dag underkaste sig 
sen Operation, sont til Trods for at 
den forløb beldig, Doa hat givet Aar- 
sag til adfkillia B-elymting. Den 
unge Dameg mange Venner, der beim- 
dker dem-. lix meget for hendes elfs- 
vcerdiaie, vindende Personlighed, vil 
forenes i Ønfket om hendes snarlige 
oa fuldstikndige Helbredelfe. 

Mnatte sove i FcengsleL 
Des Maine-Z, Dec. 13. —- En Ung 
danfk Piae, der forleden Dag kom til 
Des Moines ligefra Danmsarl, havde 
en noget nblid Skcebnse. Hun var ikke 
i Stand til at tale Engelsl, men paa 
et Kutt, som hun medbragtse, stod der, 
at hnn siulde til Rolfe. Hun havbe 
imidlertid brugt alle sen-e Penge, og 
da hendes Jetnbansebillet kun løds paa 
Des Moinses, var hun foreløbig ude 
af Stand til at komm-e videre. Hun 
sit sna Nattely i Byfcengslet, det vil 
sige i Fang-evogsterens private Bolig, 
og nceltc Morgen sammienstød Politi- 
betjsentene en Sum, tilftrcekkelig til at 
hun kunde naa Rolfe., 

Til Amerika. Købmand Ol- 
sen af Nordbokg, som i Fotaaret 
folgte sin Ejendom, agter i den mer- 

meste Tid med fin Familie at rejse til 
Amerika. Det er en hel Sjceldenhed 
nu, at Foll herfra, slriver »Moders- 
maalet«, udvandrerz i tidligere Tiber 
drpg de bott i ftore Staren sog der ga- 
ves næsten ilkse det Hjsetn eller det Has, 
som ikle masatte ofre enten en eller flere 
af sine paarørende til »det fjerne Be- 
sten«. 

»so-«- 

Sckss Kviudcr i Byraadct. 

aflwldtc Byraudgvalg i Firistiania blev 
seksI Kvinder valgt ind i Byraadet, to 
Konservative, to Socialistek og to 
itke volitifkc. En Mund og hans 
Kone vil siddse i samme- Raub. Han 
blev valqt of AfholdSJJJartiet ——— hans 
Rom er Socialist. 

——- --—«.--————— 

Skal frigivcs. 

London, Dec. 21. — Her er kom- 
men halv-officielle Meddelelfer hertil 
fra Konstantinopel om, at Mme. 
Tsilka ier død og sat Miss Stdn-e vil 
blive løsladt med det samme. »Dain 
Express« meddeler ogsaa Sagen. 

Dri gør sine jufmde Gerninget 
bedr- end de fleste tan gøre deres ene. 

Vi hentyder til Rocky Mountain Te, 
prepateret af Miadison Medicine Co» 
35 Cis. Spstg Apvteketen. 


