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bllvek sendt til Subftribenter, indtil udtryls 
selig Opsigelie modtafzes af Udgioerne og ql 

Geld er betalt, i Overensstemmelse mev De 

Foreuede Staters Postlovr. 

Rast Læieme henvender sig til Foll, der 

avetterer iBladet, enten for at tsbe hos dem 
ellet for at faa Oplysuiuget om det avertes 

rede, bedes de altiv omtale, at de iaa Aver- 

tisiemeutet i bett- Blut-. Tet vil væce til 

qeasidiq Nym- 

Til bryftsoazzc Landsmann 

foe set jeg bleven amnodet om, at 

strirsz liDt i »Danfkeren« og give nogle 
Oplnsningser til bryftfvage Landg- 
mcend angaaenre Denver og de sied- 
Ligz gunsrige klimatika Forhold, og 
jeg sle T: forsøge at fremtomme med 

noqle Lplygsninger. 
Denker beuregnes til en af de For- 

enede Staterg Storstædsen trods det, 
at De1 er sen forholdgvig ny By. J 
Aaret 1859 sandte-s her tun et enefte 
Hu:, et Blothug, og nu, efter 43 Aark 

Forli-b er Denvers Jnvbyggserantal 
itte mindre end USE-W Mennesler« 
og Den-Ver er Hovedftadsen i Colotada 

Denkerg Beliggenhed er fcerdeles 
smut og gunftig. To Floder, Platt 
Riner og Cherry Creek ftrømmer int 
til og forenes i Dem-er. Byens Band- 

forsnning er ypperlig, nemlig dejligr 
fundt Biergvanv, fra Den stoie Bjerg 
tcede, Rocty Mountain, fom 14 Mil 
vest strækter sig mod Sud eg Nord· 
og Tom et mckgtisgt Læbælte beskykter 
Denver mod Orkan-IT og Cytloner. 

Bjergene med sine af den evige Sne 
bedcetkede højse Tinder, tager sig iscrt 
i Morgenfolens Straaler prægtigt ud. 
thi da set det ud som var det tun 3 o 

4 Mil vest for Byen. 
Jordlaget i og omtring Denver ei 

lidt bølgeformigt, bviltet bidrager til 
at borttage det ensformige og give 
Storstaden et venligt og tiltalendc 

Ydre. 
Det for et Aar siden fuldførte ftore 

og prægtige Statskavitolium er ster- 
deles smukt beliggende i et dejligt An- 

lceg paa en lille Bsalke mibt i Byen. 
nøjagstigt en Mil over Havfladen, og 
rager med sit høje Taum, som en 

vældig Kermpe, høit over de ftøtste 
Fortetningsbygninget og højeste Kir- 
tetaarne. 

13 Jernbaner anløber Denvers store 
og smukke »Um-n Depot«. Desuden 
findes- her et udmætket Sporvogns- 
system. 

Den-ver er tillige en ualmindelig 
smut og renlig By. Menge of Ga- 
derne er belagt med hugne Kampeften 
eller vgsaa Asfalt, og disse fejes hvet 
Dag. 

De heilige, skyggefulde Trcer, som 
de flefte Steder er plantede langs Ga- 
dernes Fort-inge, og som om Somme- 
ren var-des fra Byens Vanydværk 
he vel vedligehgldte »r, svm ;- 
fliefte Stieder vmsiver Hufene, giver 
ogsiasa Byen et venligt og tiltalende 

-Ud50eude.21dsiillige sme Ernst-be- 
Ihr gener en Mengde Meint-ste- et 

sit-bist og velltnnet Arbeit-e J det 
hele taget er Arbyoet godt lsnnet her 

Denver et Bestrnö Sygehus Der- 
..-,k":««ocete dogs ingenlunde sagt, at alle· 
spfw kvmmet Wil, er spgex men man- 

Heer de fyge fees-läg Miss- pg Ast- 
www, fom njset hettil fra alle 
W oft-ritt Here Laut-, i Hwab pm 

seit Mde Heilmi- og Saat-heb un- 

M Wisse hypetlige klimatiste Farben-« 
W et de, som Urselig bltvet 

Bestandet per-a Dem-ers 
er Lftm tynv, ten 

irae vt ku- sjekdem es 

Dersom Patienterne blot villel kom- 
me hcrtih naar Sygsdommen var I sin 
Begyndelse, das vilde der sont Regel 
vcere godt Haab otn helbtedelsez men 

mange venter med at komme, indtil 
Syg-diommen er saia langt f:emstreden, 
at harken Doktor· eller Mediciner, 
Hygge, Pleje eller Klima kan 

hjælpe. Men i det Kli1n-a, hvor Pa- 
tienten er bleven angkeben af Sygdom- 
men, et der intet for ham at bie efter, 
men burde jo for des hehre, at sage 
hen til et saadant Klima. som finde-s 
paa disse Egne. 

Msen tcenk itke, at et kortere Op: 
hold her, f. Eis. nogle Maaneder, vil 
være tilftrcekkeligtxkeh man bør, som 
Regel, opholde sig her i Aarevis for at 
være sittet pag fuldstændig Selba- 
helfe. 

Landsmænd, foxrz masatfe rejse ber- 
;til af Helbredshensyn eller andre 
Grunde, behøder ikke at savne Guds 
Ords Fortyndselfie paa deres Modus-« 
maalz thi her sind-es sen danft luthetsi 
Menighed, tilhprende den forenedc 
dansie Kitte. Vi hat egen Kirke og 
Præstebolig og hat Gudstjensefte to 

Gange hrer Sondag. Jeg vil med 
Glæde spare Paa Forefpørgsler, fom 
Watte blive ftillede til mig angaaendie 
demke Sag. 

J. M ø l l e r, 
668 Clark St» Denver, Colo. 

sk. P w Jst vi- o -« «- 

s-: Tansl-«.tltnekii«mtsk. k 

is- »s- chs s- · 

Et Dödsfald. 

»Besten er den sidsle Fjend-e, vi med 
Gud stal odervinde«, hedder det i en 

Sohne, og for det fande, stcerke Men- 
neftse med megen Enemi og mange 
Rræfter til sin Racdighed, »wes Do- 
nen en srngtelig Fjende, en edelcrg- 
qende Sturm; den inger san meget — 

tilsnneladende, og ditte meget gøt den 

heftigfie TIJlodftand og tan gøre Kam- 
Den lang og bitter- 

Men felv til den stærle kan Døden 
komme — ilte foin den sdelceggende 
Sturm, inen sdm en mild Aftenvind, 
Der dnijsler den trattte iil Hvile. 

Forlstden dein-, loxn allerede omialt 
her i Blndet, Christen Jversen fra Eli 

Horn, itte som Folge af en langdarixr 
Engdom elle: en grudvig Aste-gen of 
klarsten men dludselig — nden for- 
ndmnenke Enydom th bindde altid 
stritt ndsskierlet Helliret — lizre til den 
s«:·««e T«33, Lan les-eke. Eaa lisni 
jpzldet dludsilig on del rinnen Da dzn 

6l3saarige Mund laqde skg til Heile 
efter en lang cg virlsom Arkejdsdng 

,—— forn ei Baer der slmnrek ind, glas- 
dende sig til den nye Morgen. 

Nogle Nætter før fm Død havde 
han haft en Drøm, som han forialte 
til sin Husiru. Heu drømie, at han 
dar i Templet samtnen med gamle 
Simeon og Anna og holdt Jesqucir- 
net i sing Arme. Drommen var saa 
ezren og den glcrdede heim, fom var det 
en virlelizq Lplevelle Samtidig fit 
han en fdrunderlig Hast med at faa 
idskillige Tinsg crdnei, vel uden selv 
at viere sig Grunden beoidsL Afte- 
nen for hsans Dødgdag Var han meget 
lnkkelig stenkt —- faa Vaafaldende, at 
Mes. Jverfen regnet denn-e Aften oni 

en af de dejligsie i deres 3(I-aarige 
lytlelige Ægtestab. 

Den nceste Morgen, Onsdagen den 
15. Januar, llagede han over stcert 
Hovedpine, man sendie Bud efter Dol- 
toren, men Ideeer vidste, hvad dei. 
gjaldt, han spurgte efter sine Beim, 
thi nu var Tiden kommen, da han- 
siulde fotlade dein. Da Doktoren 
kom, sagde han, at en Blodprop var 

sprungen i Hiernen, og der var intet 
at gere. 

Prcesien blev heniet, men da lyan 
kom, var Jversen allerede faa smg, 
at han tun med Tegn kunde linke 
paa Spørgsmaah still-de lil hom, men- 

han var lytlelig oed at gnu, vg vidste 
klett, your Reisen gil ben. 

Hans sidste Kraftanstrengelse var 
at folde Hændetne over Brystet. Sack 
faldi han til Hvile og laa sum i en 

Des det meste af Efterrniddagen til 
henimvd Akten, da han udaandede. 

» 

Ganste udillaatlig steiler man haan 
Dtsm i Jvtbindelse med den paa- 
fslgende br tte Did. Dei var, som 
betten rnln de stn ganye Tjenee em, 
at dei var Tid for ham ei fate herfra 
i Frev, da han alt havde let Frelsenx 
saa kom- Dsden saa nænsom og blid 
— rei sont lsd der et: Bel, du gode vg 
its Tiers-et — gen ind til din Den-E 
Siede- 
,- Wen m en stille Man-d —- be- 
sehen is tilbaqeholdende i sin Frem- 
ixkdew-»Æ l« W en Wand 
l M W TUM Why-ing, et de, 
UM W hem, XII- kau W lice- 

land i Ncerheden af Dybbsl i Aaret 
1835. Han toms til Amerika i 1866. 
Hans første Hustru dsde efter et Aars 
Ægteftab. Anden Gang blev han 
gift med sm nu efterlevende Ente, 
Anna Smith, ogfaa fra Spnderjyk 
land. De boede i Chicago, her Jver- 
sen arbejdede som Murer, til de t 
1890 flyttede ud vaa en Form i Eli 
Horn, Ja., hvor de siden hat boet. 

Af de fem efterlevende Born, fom alle 
er velsne, er de tre hjemme hos Mo- 
deren, en fjertse er gift og bosiddende 
i Elt Horn, og den ældfte Søn er te- 

ologisi Student paa Trinitatis Semi-. 
narium i Blairn 

En lille Opltzöning til 
,,Danfkcren«o Læserc. 

J Anledning af en Meddelelse i 

Dansieren Nr. 5, orn en smuk Familie- 
fest lDiamant Bryllup) i Villerslev,» 
Danmark, meddeles folgende: ? 

Det gamle Ægtepars Son, som er( 
onitalt, er bosibdende i Minneapolis,3 
og hat hart til Jrnnmnuels dunst- 
luth. Menighed næften siden dens; 
Stiftelfe. Jeg vil tillige bemerke, at; 

sl1an var Delegat herfra Menigheden 
til Aarsmødet i Blair 1900. » 

Der er vift mange af »Dansteren«s’ 
Lesers-, der tender hom, hans Navn 
er J. Jakobfen. Han er et ttoende 
Manneste og tillige en tro Arbejder ved 

SIndags-Slolen. 
Dis-se Forældre bar Glcede af deres 

»7 Born, de 5 er gift; en bor i Chusing 
Volk Co» Mis» de andre er her i 
Nabolaget og flutter sig, med een Und- 
tagelse, til vor Menighed. Mr. Ja- 
lobsen glædede sig selv og sine garnle 
Forældre ved at rejse hjem til Famili- 
sehøitidelighedem 

Den gamle Moder græd, da det blev 

hende sagt, at nu kom Vognen med 
Sonnen, fom de bavde sagt Farvel 
til, da han sorn ganile ungt Mennesie 

»forlod dem for ncksten 30 Aar siden, 
zog nu kom han som et troende Men- 
inestr. Han Var fanden af Herren i 
det fjerne Besten, hvorom hans Bre- 
ve hat lydt til be garnle Fortder 
Alle saadanne Tanter fyldte maasie 
Moderens Hierte og brale Gliedes- 

staarer i be gamle Øjne. 
Th. Lund. 

, En Hvidisaalshandei. — 

lemes Christian-T en Yokkville Fak- 
Imser r, fit foklssdsen i Munniciwlretten i 
Ra cine Dom imod Ole Davids-en for 
ZEIT-, fom hon bat-de tilgode for Ovid- 
Saal. Christ-rufen folgte sidste Som- 
mer Hele sin Avl af Hvidkaal til Da- 
Vidsen »von en SIump«, men ved Le- 
verancen paaftod Ole, at han var 

bleven taget ved Næsen, eftetsom man- 

ge af »Hv’ederne« var fokdærvet og 
han var ogsaa stkker paa, at der ikke 
var nær sag mange, som der siulde 
verte. Ole havde imidleriid denn-e 

Gang købt Katten i Seiten, og da 
han ikke kunde bevise sin Paastand 
om, at Farmeren havde besveget hom, 
qik Dom-neu ham imod, og han mont- 
te endvidere betale Sagens Omkost- 
ningkr. Hatt siger imidlertid, at han 
vil ovellete Sagen til HøjesteteL 

»Follets Av.« 

Markedspriser i Racine. 
Futmetne omkring Racinc faar en 

sior Ptis for deres Produkter for Ti- 
den. Havten sælger for 52 Cis. pr. 
Bushel, Kot-kostet for 80 Cis» Æg 
for 30 Ets. Dusinet og Ho for 815 pr» 
Ton, og saa et det endda itke af primu« 
Kvalitei. 

D r u l n e t. Ch. Lisen falt-! im- 
leden igsennem ern vaa Tivin Orte i 
Kenosha Co. og drum-ede, Moorin 
Det lniiedes hat«- FiammersL Oean 
Hagel, at kedde sig ved at tmnge siq til 
Tseiordrinaem hvori de fort-e, iskdtii 
rkr kdm Hjælp fra Land. ; 

thelfrogscn. Albert Tlseuj 
fandtes i Folge »Fargo Posten« fu«-· den ihjelfroässm Ved Mouse Rikkt i 
Nætheden af Townet, N· Dak. Det! 
sidste, man vidfte as hom, var Zule- 
aften, og da var han som scrdvanlig 
drukken. En tom Whistyflasie laa’ 
vied Siden af hom. Han stal have en 
Brodet i Minnesota. 

Eksplofion. Mrs. Lats 
Haner i Milton, Cavalier Co» N- 
Dak., mistede Livet Ftedag Aften vev 
Etsplosion i en Ovn i KøkkencL Hun 
siulde tande op med Lampeolie. Mrs. 
Hansens Ssster, som var i Kommt, 
blev stygt forbrændi. Mrs. Hausen 
hast-de meet gift ei Aar. Sssteren 
dsde af Brandfaatene Lchag Mot- 
gsen Kl. S. »Flkbl.« 

Ulysse. David Petetsen, der i 
lang Tid hat arbejdri i Minneapoliss 
Blut-ei »Tribune«s Tkytteri, sit i Flg. 
»An-etwas sprich-n alle Fingvene pasa 
senkte Md Wut i en af Bla- 
W vie-se- Den ums-ag- Mai-v 
bis W M Ci- sambcs Despi- 

Om Bernehjentmet i Chi- 
c a g o. J Anledning as de forstellige 
Jndlæg i »D. D. P.'« oni Forholdene 
paa det danste Bornehjem i Chicago, 
givek ,,Pioneeten« folgende Oplysnim 
ger: 

Da Pastor Eriksen i sit Btev til 
»Pioneer«en soc nogle Ugek siden nd- 
talte Haabet om, at Bornehjemmet 
tunde faa en ny Bygning, sit vi sra 
fxrstellige Sider Opsordting til at 
nasse iiied til at tage sat berpaa. Jtte 
alene i Chicago —- hvor blandt andet 
en fremragende Danst tilbed at give 
100 Dollarg, ont »Pioneer«en paa- 
bxgyndte et Byggesond — var-der Jn- 
:«::«:Lse til Steht-, wen sra mange Ste- 
ter i Land-et tunde der paaregnes 
Rotte Vi paalagde saa vor Repre- 
sentant i Ehicago at tilbyde Pastor 
Erilsen at afholde en stor danst Fest 
under »Den Dunste Pioncet«s Anspi- 
ciser, as hvilten Fest den he le J n tx 

tasgt stulde gaa til Ind- 
iægt for et Byggefond. Der 
tunde paaregneg et Oderstud as mindst 
500 Dollat5, og med odennævnte 
Danitcs Bidtag as 100 Dollars vilde 
man saaledes have 600 Dollarg til at 

degynde mer-. Yderligere stillede 
«Pioneer«en i Udsigt at ville søge at 

saa sine mange Tusinde Lcesete inter- 
esserede i Forehavendet, saaledes at 
et nyt Hjem hurtigt slulde tunne rei- 
fes-· 

Det Tilbud stillede vi itte for 
Kitlens, nien for BIrnenes 
Styld. Vi pnslede at gsre vort til, at 
de smaa, der staat i Livet uden Far 
eller Mor, stulde tunne huses i en 

Bygning, der var solid og tidgsvaH 
tende, og hvot der ikle tunde vcere Ta-; 
le om Tab af Mennesleliv i TilsceldeH 
as Jldgvaade, og vi var» naive not til 
at tro, at Hjemrnets Ledere, der jo" 
maa sorudscettes at have Bornenes 
V: eg Vel paa Vierte-, vilde være de 

sørste til at glæde fig. Pastor Erit- 
sen sagt-e for sit Vedtommende Tat, 
"inen bad om Tilladelse til sstst at ton- 

Tserere med sine Kollegen og Resulta- 
jtet tør man sormodentlig se i oben- 

Jstaaende Btev, hvori det hedder: 
j »At lade udensotftaaende — Kitte- 

Jsoll eller Jlte-Kirtesoll — optrwde 
paa Styrelsens Vegne, soretage Ind- 
sainlinger til Botnehjemmct, asholde 
Fester el. lign. til Fordel for rette, alt 
under Antydning af, at det itte mag- 
ter sin Opaave, som det as oLs let-IS, 
Tot set ei es iltc i Stand til at gern« 

D o d s f a l d. Fabrikant Hans 
Jeziem der Herde i Nr. Isij Hum-- 
beltt Bouäivatd, afgit i Fla. ,,(Thica-. 

Ho Posten« forriake llae red Deden og 
blev begravet Sondag under stor Del- 
tagelsr. Jegsen Var født i MellerupE 

»::d Llalsentaa os; tnm til Amerika, da 
’l:;in ritt 22 Aar gammeL Efter et 
Hm Ophocd i Bewng Wie-» tom 
ban til Chicago, book han stadig hav- 
re arbejdet sig stetnad til Trods for 
Jentagne Ubeld, indtil han ved sm 
Die-d var Eier af Fabriten paa Hinr- 
net as Kinzie og Elizabeth St. Af- 
dødsse høtte til Foreningen Daniel og 
var meget afholdt paa Grund as sin 
elstveerdige stacalter og lägesremme 
Vceien. Han blev kun 52 Aar garn- 
mel og esterlader sig Ente og 6 Bern, 
as hville det crldste tun er 17 Aar 
gammelt. 

...... l 

En Sti«simissesag. ArneI 
E· Amt-km en rauft Mani- af visika 
hsjtstaaende Familie, hat anlagt 
Stilsmissesag i Aberdeen, S. Dat., 
mod sin Hustru, Mary Arntzem som 
bot i Kobenhavn Gennem det dan- 
ste Udenrigsminisietium er der kom- 
met Anmodning til de Forenede Sta- 
tets Udenrigsministerium om at faa 
Sagen stand-set, indtil Mes. Arntzen 
tan komme over til Amerika for at va- 

tetage sine Interesses i Sagen. At 
Udentigsministerierne hat ladet sig 
bei-sage til at send-: Teiegisaiieiner ocn 

Sagen og gribe ind i denne, tages sotn 
et Bevis sor, at højtstaaende Personer 
og betydelige Jnteresset maa dcere 

sorbundne med den. 

Forli-beise. Danste Blade 
meddelee, at Forlovelse er dellareret 
mellem Arlitett F. C. W. Rambusch 
as New York og Festen K. E. Juel, 
Dattee as asdsde Toldinspettst for 
Bornholm N. Juel. 

—- 

Til Sein Salvador. En 
seelig- i dansle Cyclesportltedse meget 
betendt Mand, cand. phaein. A. 
Beoust, askejste forleden sta Athen- 
havn pvet New York, Col-du« Parm- 
ma til San Salvador see at ttltecede 
et sordelagttgt Engagement ho- den 
derbeende danste Apvtekee Bang. 

— 

Atetehtjtttx Eftet Ninus- 
xegudstienesten t Vor Fulsert Kiste i 
Its-eine fertige Sindags sandt en Ott- 
ttdelighed Stets, ved dritten det tut- 
W stetem-d blev tut-satt M- 
md Izu-, see-tm- I. Les-ju- 

F ; E 

Postbud. For en Maanevs» 
Tiv siden kom der Mevdelelse fta : 

Postdepattetnentet i Washington om, 
at Caledonia Tonm, Wis» stulde have 
fri Brevombæting, og samtidig blev 
en Mond ved Navn Rasmussen an- 

fnt som Postbud. Senere hat man 

intet hprt til Sagen, og Rasmussen, 
der hat købt baade Vogn, Heft og Fo- 
det, et begtibeligvis ikke i videre godt 
Humor. Eftek Forlydende er Enkeli- 
hederne ved Ruten itke en Gang fast- 
sillcch 

Om det nye Postbud faar Løn fka 
sin Udnævnelsesdato eller finst, naar 

han begynder sin Virksomhed, vides 

heller itte. 

Det føtste hvide Born i 
Staten. Yankton d. 15. Januar. 
Ole Olsen i Vermillion paastaar t 

Fig. ,,Nordvesten« at væte det sprste 
hvide Born fsdt i det Stk-g, fotns nu 

omfatter Staten Syd Dakota. Han 
er født den 2. Marts 1861 i, hvad nu 

er Landsbyen Mecting. 

EtDiamanttyveri. Et Te- 
lcgram fta Glendive, Mont» meddeler 
mn et dristigt Tyveti, fom blev began- 
et der Sondag Morgen og ved hvil- 
tet Diamanter til en Verdi af mellem 

810,000 ogs 820,000 tilhøkende S. H. 
Clausen Fc Co., En gross Jusvelerer i 
Ilcinneapolis, blev stjaälet. 

To jernbeslaaede Kufferter blev 

ftjaalet i Northekn Paeisic Bankns 
Bagagerum i Stationen i Glendive 
tidlig Sondag Morgen, men intet 
blev taget med Undtagelse af en Pose 
med indfattede og uindfattede Dia- 
manter og 3 a 400 vcetdifulde Ringe. 
Et Brcedt, som indeholdt 24 indfattede 
Diamantet undgit Tyvenes Opmcerk- 
fomheb. 

Flussekterne tilhørte C. B. Clausen 
fra Minneapolis, Firmaet S» H. 
Clausen Fc Co.g Handels-reisende. Hans 
var ankommen til Glendive Klotten 
syv Lordag Affen og Kuffertetne var 

efterladt i Bagageagentsens VaketægL 

Et Misfofter. Brayton, Jan. 
16. — En Peter Andersen her ved 

Brayton tilhørende Ko fødte forte- 
den Dag en Kam scm tun havde tre» 
Ben. l 

Ridder af Dannebrog.l 
Louigville, Fin» Jan, 17. — Rong 
Christian den Niende har udncevnt 
Charles E. Currie fra Louisville 
til Ridder af Dannebrog, i Anerken- 
dselse as hang Bestrcrbelser for at nd- 
vide Handelssmntremmet mellemDan 
mark og Amerika. Mr. Eurrie er 

dansl Konsul i Louisville. For nogle 
Aar siben beføgte han Kobenhavn i 
Forbindelse med et Projekt om en 

Dampskibslinie mellem Danmark og 
New -Orleans, og hat siden været far- 
deles virkfom i sit Arbejde for dansk 
Handel her i Landet. 

Paftor J. Gertfen hat ists 

taget imod det ham tilstillede Flale- 
ksrev fm Council Bluffs, Ja. 

En Bekcndelse. James S. 
Mather, en Mand, som for Tiden be- 
sinder sig i Sindssygeafylet i Logans- 
vort, Ind» hat gjort en opsigtsvæls 
kende Tilftaaelsez han erllærer nemlig, 
at det var ham, som for 26 Aar siden 
nmrdsede Peter Olsen i Ncerheden af 
Muskegon· Han angiver som Grund 
for, at han først nu aflægger denne 
Belendelse, at han ilke for lunde gøre 
bette, da han vile blevel dsmt til DI- 
den, om Forbrydelsen var bleven be- 
tendt, inden 25 Aar var forkøbne, ef- 
ter at den blev begaaet. Monden »a: 
haft veriodisle Anfald df Vanvid, no- 

get han scger kommer beruf, at hans 
Samvitltighed unsfladelig hat vidnet 
imdd ham og aldrig givet ham Ro 
eller Frev. Efter hvad Mather for- 
tæller rnyrdede han Olsen paa Vejen 
fta Musiegon til Big Rapids Inne- 
tion en Nat l Oktober 1875. De hav- 
de trcettet, og Olsen blev studt tre 
Gange. Efter Mordet gik Mather til 
Big Rapids oc fortsate stn Dvnt fom 
Telegvasist, som om ingen Ting var 

hænvi. Summe Nat var der et meget 
stærit Snefald, vg Olsens Lig fandtes 
lkte for om Foraatet, da en ngfynös 
jury erstande, at han havde taget sig 
selv af Dage. 
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Om nlt og alle. 

F r a n k r i g ønster allerede at Pto- 
sitere af sm Villighed overfor Italien 
med Henfnn til Tripolis. Pichon, den 
nye Guveknøk i Tunis, hat ladet Ita- 
lien forstaa, at man helft vilde være 

fti for den fattige italienste Koloni, 
som sindes i Tunis, og at man deute- 
de, Italien vilde yde Franlrig den 
Gentjeneste at overflytte den til Tri- 
poliz. 

Prtnsesse Louise af Co- 
burz Kongen af Belgiens Dotier, 
sont hat fstt et meget beweget Ltv og 
t sln Ttd blev lndlagt paa en Nerve- 

)g Sindssygeanstalt ved Dresden, stal 
tu være uheldredelig sind-sing og opgi- 
vet af Lægerne, idet hun lier af del- 
ois hjernelammelse. 

E n g l a n d hat faaei nye Frimcw 
ter med Kong Edwards Billede paa, 
dog endnu ikte alle Vætdierne, men 

fotdsbig tun 4, nemlig z, 1, 12 og 6 

Pencr. De er sint udførte, og Farven 
er som paa de gamle for den forste og 
tredies Vedtommende, medens den an- 

den og fjerde hat bnttet Forde, og det 

engelsle hidtil lila Pennymætte, der 

spredes i saa mange Millioner Eis- 
emplarer over Jorden, fremtkceder nu 

med en løn rod Forde, medens 6-Pen- 
ce-Mærtet har en dyb brunlila Farbe. 
Kronen sindes itie paa Kong Edwards 

Hoved, men spæoer et Stytle over det- 

Eftersporgslen eftet de nye Ftimæri 
ker var —- paa Grund af Lonaliteten 
og det udbredie Frimcertesamleri der- 

ovre —- saa umsaadelig, at der i de to 

fsrste Døgm i hvilke Frimcrrlerne var 

at faa til Kebs, nesmlig den J. og 2. 

Januar-, solgtes ikte mindre end 82 

Millioner Stoffen og adftillige Post- 
huse maatte melde udsolgt. 

Resten af de andre Bærdier foruden 
de fire sprnævnte vil blioe satte i Cir- 
tulaiion, saa snari de gamle Alsdann- 
de Frimcerter er folgte, dog oedbliver 
alle for turseriende —- som hidtil —- at 

være gyldfge, saa ingen dehøver at 

frygte for at »brænde inde« med nogen 
engelst Frimærtebætdi. 

England faar ogsaa snart nne Mon- 
ter med Kong Edwardg Billede. forst 
Guldmonter, der meget snart ventes 

satte i Omlsb, san Solln-mutet og en- 

delig umiddelbart for Kroningen i 

Sommer: Kobbermsnt-:!. 

Den franst italienlle 
Tilncrrmelse hat ogsaa sine 
Modstandere i Franltig, ligesom den 

har i Italien. Saaledes striver den 

gamle Bonavartist Cassagnac i »Au- 
torite«« stinkt imod den, mener, at et 

Hgammelh indgroet Franslhad holder 
ltil Hase i Italien, som nu giver det 

»dumme Franlrig et Judas-ins for 
felv at vrofitere. Hidtil har man dog 
ilte anlet Frantrig for dumt, og de 

nordligse Storniagter, som Tyslland 
og Russland er snarere end Italien 
Arvtagere efter den machiaoellisle Po- 
litil. 

Den tidligcre prpjfifle 
llikfcmdt i Hmnbch Hin-o Wolfs- 
«J«Ii-:tternicl), som ni( set udmusnl til 

tysl lsielandt i London citer den Side- 
te Grev .83:14,If:ldk, Eis-fes ist-it sin 
Aftejse fta Hamburg med ei Fest- 
maallid i denne By. Pan Trndss of 
det slærle lfnalafnderhad iom for Ti-. 
den triveg i Tusllaud, udiqlte ban, at 
dit var lun Jlgalierebe Markt-en som 
nasrere det og puslede til Jldem at 
lage Hensljn beriil vilde via-re en ung- 
dommelig Politik, som han for sit 
Medic-sinnend ili vilks vaer sit-ers til. 
Derimod vilde bin Dritte et Var-get for 
udvidedc Handelgfothold oq ankäme- 
lia Forbindelse viellem Hamber og 
England. Da Gesandteng lldtalelser 
tielkgmfcres forud for ham til Eng- 
land, hat hcm saaledeg bercdt siq god 
Ves, betonte inden sit Fiomme, desuden 
kalt i en Reining, som billiges- af den 
tysle Krisen Men oqsaa de steinw- 
gendc Homborgere, som var til Siebe 
ved Festen, og som hat Intereer af 
livligEnglnnbsbandeL synlesz godt om 

denne i Øjeblillets Tystland saa 
sjældne, Udt-alelse. 

Pack Paste11r:-Jnstitu:et 
i P a r i s er der siden 1886 behandlet 
26,165 Personer for at vcere bibt af 
gale Hunde. Af dem er tun 165 døda 
W 

pries-des er dem! 
VI Mhbek it hats-etc Villers Oel-nahm m O 

dont III-alv- söutensuh der Mc les hell-adeli- 
llsllss CIOM »Is- 

F. J. c easy et Es» Tiere« Tons-»O 
M nahm sied- sst eadt s. g. Thus-s Ue Idfte u 

Ist og nor. u et alb- es balde-U cale Ist-minnt- 
fchMouek o- stssastelt Ist-m tu til typische enva 
anllqielic, bea- Firusn her nun-get If. V m « Its a I, Adel-solt Ding its, Tot-km- C. 
sent-h s lass- « Rek- m All-stehl- 

kckugslsth Tokyo. O« 
soll-· M Cato ins-s nimmt-is as vie-es 

sum psa Blei-et vg C ice-Ists Cllshindtr. ckls 
De u. statt-. dscsts If all- spolhecekh Alb-a- 
iskt Mi. U 

sow- My M et di bebst- 

Kvittkciuqer til den nye Kirke i Blatt-. 
Før witteret 82350 (Nr. 2, 4de 

Jan-U Rev. J. Gramfeldt, Wis» 82. 
Tilfammen 825.50. 

Hjerielig Tal. 
Chris X. Hausen, 

Kass. 
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Kritteting. 
Endvidere indkommet til Mrs, 

Niels Jenseit Smith, Streut-m 
h. M. Malmbetg, Oshkvlh, Wis» 

88; Den d. ev.-luth. Kvindefokening, 
hazelwood, Minn» söz P. Peterer, 
Not-th, Minn» 50c; Chr. Ander- 
son, Apis-by Jll» Il; Jens Bieder- 
sen Dwight, Jll» We; Lust Laultsen, 
Omtonna Minn» slz Mrs. L. Ras- 
mntsem Mag-sied, Ja» 81. 
»Ist tvitievet for 845. —Ullammen 
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