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Thau-Sagen forcløvig credi. 

Jurnen bleo itte enig. 

Fiere Enteltber i Sagen. 

Fredag Eftermiddag onilring 
Motten halo fire rapporterede Juris: 
en i Ward-Sagen at den itte var il Stand ti! at opnaa Enigshed, og der- 
med er denne sann-se Sag foreløbiq 
endt. Jurtyen forhandlede i henoed 
47 Timer og stemte 8 Gange, og 
dct endte med, at 7 stemte for styldig 
i Mord i sørste Grad, og 5 for Fri- 
givelie paa Grund as Vanvid. 

De: er itke uden Interesse at se. 
b;-ord.m der stemteg hver Gang. — 

Foriie Gang stemte R for Mord i 

forer Grad og 4 for utoaiificeret 
F:i,ikoelie. Anden Gang: 8 for Mord 
i ioriie Grad oa it for Frigioelsc. 
Taf-.- Ojsingx oæseiitiizi sont anden 

Garn-. Fierde Gang: 7 for Mord 
i sorite Grad, 1 for LIJkanddrab i’ 
forstc Grad og 4 for Frigivelfe. 
Fenitetsiaii,1:1for Mord i forste 
Grad, H for Manddrab i forste Grad 
o; iem for Frigivelse. Sjette Gang: 
ligeiom forrige Gang. Syoende 
Gang: ligesam Ottende Gang: 7 

for Mord i iorste Grad og 5 for Fri- 
aioetie paa Grund af Vanvid 

Man ser, at der i Grunden tun 

fcrandredes een Stemme fra styldiii 
csk Frigiveise paa Grund af Vsanvid 
Te, der itemte for Frigioelse, siod 
urottelige. Kun een stemte heie Ti- 
den for Mord i sprite Grad. Seh- 
forandrede der-es Stemme sra Mord 
i foriie Grad til Manddvab i forste 
Grad: det gjorde de rismeligvis so: 
at oinde de andre over og saaledes 
onna-i Enigihed Da de saa formt- 
drede deres Stemme tilbage til Mord 
i forste Grad, var alt Hackb om at 

Jonaa Enighed sor-s·vundet. 
Forhøret i denne Sag har varet 

i 65 Rettergangsdage, fra 25. Janu- 
ar til 1.2. April. Og Rettergangen 
hat isolge de paalideligste Overslag 
kostet Ztaten New York S78,686, og 

Thsw har den kostet henved en Fin- 
tiedels Million (over 8235,000)· 

Forelpbig blev Thaw vist tilbage 
til Byens Fængsel, »the Tarni-BE — 

Hans Asdootat vil ssge at faa hams 
xpsiadt paa »vondg«, iudtii hans’ 
Sag stal for igen, rimeligvis itke for 
ti! Efteraar. Men Distriktsadvokat 
Jerome vil bestem-i modsætte sig hans 
Losladecse mod Kaution, og han stot- 
skr sig i den Retning til, at en Majo- 
ritet stemte for hans Skyldigihed i 

Mord. 
Endnu stal nævnes entelte as» 

Thaivs Udgisftsposter. Tit Lmyer 
Delmas 8100,000, til »Experts« 
845,000, for hanc Maaltider 81,500, 
for Kabelgrammer etc. 82,500. 

Vi hat set eet Blad gste den Be- 
masrkning, at havde det været en sat- 
tig eller ligefrem Mand, der sksd og 
dræbte Stansord Mite, saa havde 
den Sag haft Ende for lange siden. 
Da var Morderen snatt bleven dow- 
«dømt. Kan saa vere. Diet er vift 
rimeligt. Men her-til er dog at de- 

niærte, at saa hast-de Personerne ve- 

ret ulige. J detie Tibfceslsde er de ver- 

sentlig ud as samme Sasmsundö- 
t!asse, og det tan itke siønnes, at 

Penaene hat spillet anden Rolle i 
denne Zag, end at Thaiv hat tunnet 
eng-Here den bedste juridisie Hjaelp, 
der fandtses i Landet, og han har tun- 
net indtalde alle de Vidner, han men-! 
ie iunde gavne hans Sag. For den 
alinindelige Bevidsthed staat det tem- 

meiig start, at Stanke-ed White var« 
en slettere Karakter end Thaw, og It 
han set-v bat-de vakt Hævnlyst hos 
denne. Men der-for var det iike Nei 

Mai Dhaw at hævne stg selsv deid at tage- 
den andens Liv. 

ihm-imm- Imsemno »Du-. 
": Ists cui-met san-W at heil-rede ahnen 
k I kein-ne sitt-ende, Wunders-. bindende euerer 

sum Wachsthum til It Dase, eser Xenien-» 
IMOMM Ue. ·’ 

Jotdstælv i Mcrico. 

To Byer ødelagL 

Ficke dræbte og en hel Del 
faarede 

Undet i Gaars Daio meddeles i 

Dag til Morgen om et alvorligt 
«Jokdsiælv i ARexko. 

Pklmngni tomnnr fra ChUpan- 
cingo, Mex. Denne By, der hcwde 
en kaollning paa omkring 1500, 
figes at vcere komplet sdelagt af 
Jordsiælvet. 11 Mennester vides It 
oætc dræbn, og 27 er ionnnen sienri 
til Stadt Der herster den vildeste 
Vanih og Fott ssner nd paa Landei. 

Jorden vedbsivek at vugge ined In 

balo Tinws JRellUnrunL og nrindre 
Spinftelfer inldfører Ødelæggelfess 
værkei. 

Videre bedder det, at Byen 
Obiiapa (1,5()0 Jndbyggete), 40 
siUomewr i nordøstüg Rehring fra 
ooennævnte By. ogsaa er bleven ede- 
lnxtp nien der er intct hørt derfra 
ined Lænfvn iU døde og saarede 

Der nævnes desuden en anden 
By, Tixtla, son1"man ogsaa frygter 
for-er sdelagh rnen der er intet hørt 
derika. Den iigger lige i Linien af 
Jordfkælvei. 

Fra leilapa sendies folgende Te- 
leqrank ril det foderak Fkontor i 
Dnrim Chm 

»Von Mit-nd arbejder i den offenk- 
lipe Ham. Her herster en frygfelig 
PsmiL da Jorden vedbliver at ryste 
med kegelmæssfige Mellemrum. Send 
es Texte, saa vi kan eiableke et Kon- 
kor ude paa Lande« 

Al Kommunikaiion med Beftkysten 
hat veret afstaaren siden den første 
stcerie Ryftelfe, og der vides intei om, 
tmd man hat lidt i disse Egnr. Den 
niermeste ftørre By,Acapulco,131 
Kilometer i Sydvest hekfor, hat man 

inkthori strm 
Vulkanerne Colima og Jerullo er 

begge beliggende i denne Region, og 
man ftygter for, at Jordsiælvet sta! 
bevirke. at de bliver mere aktive, og 
der vil sie stIrke Stabe paa Liv og 
Ejendom. 

Nationalbanken i Mexico City hat 
nodiaget ei Telegmm, som siger, at 
500 Mennesiek i de to first-nannte 
Byer hat misstei Livei ved Jovdstæl- 
»rei. Men man iror det ikke i Rege- 
tingsskkedse. 

Felle-taten Ist-fah 

Dansi-ameritanist Selslabs Bestyg 
reife hat besiuttet at udsætte det paa- 
iænkte Fcellestogt til Danmark i Juni 
d. A. indtil videre. 

Paa Danst-ametikansi Selskabs 
Beque: 

Henty L. Hettz, Prcesident. 
Jvar Kittegaatd, Seitenn. 

Gn fotnærmet Kviudr. 

»Der hat i nogen Tsid veret stre- 
vet om en Mes. Clausson, der vilde 
haft Audiens has desn svenste Konge 
for at anklage U. S. Minister Gra- 
res. Da dette itte lytledes, kejfte hun 
foorenftregs til Amerika for at be- 

llage sig for Præsisdent Roofevelt.-s—- 
Drtte flog ogsaa fejl, og nu heddet 
des fka Washington: 

Mrs. Jsda von Claugfon, fom hat 
ksskret haurdt ude efter Charles H.1 
Hiravexz de Focenede Staters Mini- 
ster i Evens-L fordi han ncegtede at 
kkæfenlerc hcnde for Kong Osten-, 
reiste i ansdags herfra til New 
III-Hist Hun er fremdeleg meget vrcd 
wer, at Præsident Roofevelt ncegtede 
at here paa heudes Bespæringer over 

Tor Mr. og Wirs. Grabes. 

For Afrejsen herfra lod den ener- 

sssie Dame offentliggsre et »Stat» 

Inkilelse hell-redet paa en Dag. 
III Ost-ils- srosso Damme Indien« Pete- 

qem Moos-In alle Ipothetem lMI Me hell-reden 
« 

U. Orts-« Rat-n paa does chkr. He. 

:c:ent«, sotn ikte er naadigt over for 
Roosevelt. Hun siger bl. a.: 

»J—eg er kommen til den S«lutning, 
« jeg ikte hat nogen Udsigt til· at 

opnaa Retfærdigihed hos Præsident 
Roofevelt eller Udenrigsdepartemen- 
tec. Men jeg onster at flaa fast med 
at en krænket og resolut stindes 
Harme, at jeg stal forfolge denne 

Sag til Enden. Slutningen foreligs 
get ikke endnu — langt fra. Jeg 
foslsanger Oprejsning for den Jnfult, 
Zeg blev Genitand for i Stockholm, 
Ig jeg skal sikskerlig vide at siasse Inig 
den.« 

Derefter bruger hun en Del Udtryk 
oin Prcesident Roosevelt, som falder 
i Klasse med Skældsord, og fort- 
sætter: 

« 

,,Prcrsident Roofevelt indehavet en 

qøi og mægtig Stilling; men 1eg sial 
oiie hom, at han ikke kan ncrgte en 

amerikanfk Kvinde Retfcerdighed.« 
Hun vaakalder alle amerikanske 

älvinders Medvirken i sin kommende 
Furnp mod Rooseveli. 

Førstr Pkohibitionift Gut-ernst 
ded. 

Fra Washington meldes under 
Jl. ds.: Sidney Ver-dann den forste 
Prohibitio-n-Guvernør i Maine, fom 
døde her i Guar, var en meget be- 
kendt Mand i sine bedste Aar. Han 
blev født i Woodstock, Me., den 27. 
Max-is 1819. J 19 Aars Alderen 
Vlev han Skolelærer og fulgte denne 

Beskæftigelse i femten Aar. J 1853 
blev han udnasvni til Medlem af »Ihr 
Stute Board of Agricuclturr 

Mr Perham var Demokrat indiil 
1853, men stuttede sig der-after til det 
repusblikanske Parti. J 1854 bleo 
ban indvalgt i Statslegislaturen og 
lilev straks valgt til »Speaker«. 

J 1862 bleo han sendt til Kon- 
gieser og blev genWIgt i«1864 og 
1866. J 1870 blev han valgt til 
Eimer-nor i Maine og genvalgt med 
for-get Majoritet i 1871 og 1872. 

Fka Krisen i Mellemamecikq. 

Marinedepartementet i Washing- 
ton hat i Gaar modtaget Melding 
im» at Kanonbaaden ,,Princetson·', 
brorpaia Prwsident Vonan af Hon- 
dnras havde søgt Tilfiugh i Lordags 
foilod Amapala. 

Det siges, at Prassident Bonilla 
vil blive landsat i Salsina Cruz, 
Mexico. 

shans Bortførelse er iOsvekens- 
stemmelse med en Overenökomsst me!- 
lem Prcesident Zeyala wf Nicaragm 
oa Præsident Figuera a:f Salvndor. 
Hmidur-as’ Præsident stulde forslasde 
Censtralamevika. 

Bestemmekserne om den hatt-dare- 
anste Hasvneby Asmnpalas Overgivelse 
til de nicakagusansste Troppek udfsres 
fredeligi. Jsfslge Meldinger fra 
Kommandør Doyle og Philip Browm 
ssjetretær i Guaiamalas Legatton, 
bfev de salvadoteawsie Twppek i 

Arnapalia ttanspotterede as «Prince- 
kon« til La Union. 

Mr. Brotvn siger, at en Plan for 
en General-K«onference til tZforhantk 
Ema om Forholdene mellem Staterne 
i Genitalamerika i Fremtiden mod 
hats med Tilfredshed. Der iynez 
sauledes at nceres en Smule Haab 
W varig Fred i Fremiiden. 

Dancpiibostikotitier 
»C. F. Tietgen« af Scandinavian- 

Eimer-icon Linien har forladt Chris- 
ftianssand med 797 Passagerer og 
Dentes til New York den 23. ds. —- 

Skibet vil after afsejle fta New York 
den 2. Maj og ventes da til Chri- 
stmnssand den 12. Maj. 

Ætbsdigst 
A. E. Johnson cke Co. 

« 

Et Knnfttempele Aalsnitth. 
tsarnegie lader genindvie 

entl;6«00,000Bygning 
i Pittsburg. 

Mange Notabiliteter 
tilStede. 

Torsdag i sidfte Uge genindviedeö 
det forftørkede Carnegie Jnstitut i 

Pittsburg, Pa. Det har kostet 
86,000,000, og Carnegie har desuden 
gioet flere Millioner ssom Legat til 
dets fortsatte Brug. 

erniragende Gcefter fra mange 
enropæiste Lande og de flefte af Sta- 
terne i Unionen overvcerede Aabnin- 
nen af, hoad der betraqtes for at vcere 

det smnttefte og meft fuldftcendige 
Institut af sit Stags i Werden Bygi 
Dingen, der er helliget Litteratur, 
sinnst, Musik og Videnslab, dætter et 
Arenl af fire AcresJ i Zchenley Part, 
Eiter Gnnt Bonleoard,« der er en af 
de itønneite Feøreveie i Landet. Bygi 
ninnen er ftørre end Kapitoliet i 

Washington 
Der er til Bygningen Qpsprelse 

brugt (—;,t«n·)() Tons Marmor, hvillet 
assene hat kostet P750,000. 25,000 
cleltrifte th og 200 Mil af Led- 
tringstraad kontrolleres af et af Ver- 
dens størfte ,,Switch Boards«. Op- 
varmnings- og Ventilations-Anlæget 
ha! kostet ls5650900 og er et asf de 

ftneste og mest videnskabeligt konstru- 
etedc i Verden. 

Der er 800,00() Bind af Bøger i 

Biblioteket, og det hat ialt Plads for 
1,5()0,000 Bind. Kunstgallerierne 
deklter 4-t,700 K-vadrat-Fod og 
Ittnsæet 104,000 stadrsat-Fod. 

Carnegies Nahm saa vel fom Puc- 
itdent Roosevelts, applauderedes ved 

enhver Lejlighed J Tales-ne refere- 
Iedes der til Roofevelt som »den ftore 
Fredssstifter«. 

J en Tale, Carnegie holdt, fang 
lan: »Der var det, jeg samlede min 

Fest-mag og det er sont en Bitt-Ohne- 
ger, jeg hat arbejdet for Pittsburg. 
For 11 Aar siden ovetgiav jeg dette 
Institut til Pittsdurg —- dsa et dri- 

stigt Foretagende. Byen stulde vedli- 
geholde Bibliotetet, og det hat den 

r1.ndhaandet gjott. 
sJeg lytønfter Byen fsom en af de 

icexnmesfte i Vetden med Henfyn til 
Vibliotet.« 

Efter at han havde u«dtalt, at der 
itte tun-de oære Tvdvl om Pittsbuxgs 
ioktsatte Vaetst som en Fabtits«by, 
stuttede han med at sige: »Riig«dom vil 
i de tommende Generationer blive 
mindre stattet for sin egen Styld, den 
fornemsste Opgave vil blive at an- 

vende den viseliigt vg, jeg tan til-feie. 
retfætdigt, thi sitkert hat den BU, 
hvor ens For-inne er samlet, spestr 
Fordring efter Familien. Naar dette 
ertensdes, vil Pittsburg blive tigelig 
for-synet, og dette Institut vil blive 
Fokgængeren for andre gavnlsige Jn- 
scitutioner — Gavet ais Pittsburg 
Formner ved Pittsbueg Mænd for 
Pittsburgs Gavn«. 

Den højeste Del af Bygningen 
rager 137 Fod i Veiret, den hat 500 
Tore og 2,100 Vinduer. Foredtags- 
lkallsen rummer 633 Siddepladser. 

Hooedtalen hcsldtes af Præsident 
Frem. Osan prsiste isaer Catnegsies 
("stodgørenl)ed. Fra Prcesident Nonse- 
oelt, der var hindret i at give Møde, 
ovlæstes en Lhtønftningsfkrivelfe. 

Foknden de nævnte taltet Theodot 
rein Moeller, tyft Statsmintsterz 
Paul Donnrer, Ex-Fokm·and for De- 
pnterethatnmeret i Paris; Baron 
D«Est·onrnelles de Constant, Medlem 
If det franfte Senat, og Dr. Jsohn 
Rhys, Forftandek for Jesus College 
ved Universsitetet i-Oxford. Rev. Dr. 
C. S Ro-berts, Vsicetanfler ved Cam- 
knidae Unisversitetet i England ledede 
i Ben. Scerlig sprstnoevnte Tale-, 
der hsavde som Tom-at »C—aenegte Jn- 
ftituts populcere Bethdnin-g«, priste 
Carnegie i glødende Ord. 

ILin ou lier Masmltusmsmijuv 

Pastor Kristjan Samsøe, fom o? 

furleden osmtalte, siger i »Danft- 
’.-lrnersiianeren'« for sidfte Uge »Im-del 
og Tak« til Si. Ansgars Menighed i 
.Brooklyn, N. Y., og til Venner ud 
over Lan-dei. Han har i lcengere Tid 
lidt af et hasardnakket Halsonde, og 
uagtet han et bedre, end han var en 

.Tid, rejset han hjem for at prøve, om 

Kkimaforandring kan lyjælpe ham. —- 

Ten 11. ds. siulde han afrejse fra 
New York. Ncevnte Blad stkiver 
bl. a.: »J 1895 kom han til Proof- 
Iyn, hoor han to Aar fenere (24. 
Januar 1897), 30 Aar gamrnel, ind- 
viede St. Ansgar KirketL Samsøe 
vil nu paa Grund af Sygdom hjem 
til Danmark for eventuelt pasa Vejle 
Sanatorium at søge Helbredelse. Paa 
sGrunsd af sit liberale Sindelag og sit 
onrme Hierte for de fattige og lidende 
har Samsøe vundet en trofast Verme- 
itare, der af Hjertei ønsster ham Lykke 
i Frsemtiden, hoad enten han for be: 

stxsndig bliver hjemme i Danmark 
klier atter spger over til sine Lands- 
mrend paa denne Side.« 

— De samsmeniflnttede dansie For- 
cninger sprænges. Den danfke Fore- 
ning i Osmasha hat ifl. »D.-A.« benut- 
tct at udtraede af ,,De fammensluttede 
danske Foren-inger«. Dette menes at 
iselle give Anledning til, at Summen- 
slutningen spranges· Der hat allere- 
de i lang Tid vceret Uro i fiere af 
Fioreningerne i Anledning af den fra 
Nytaar indføxte ivungne Livsassus 
rnncse for nye Medlemsmer. D. S. 
D. F. omifatter ialt 30 Foren·inger, 
hooraf Racine ,,Dania« er Nr. 1, 
Perth Amsboy Nr. 2 og Omsaha Nr. Iz. 

Dahlfttom i Qmaha er Oberpræsw 
rent, Høyer i Perth Amboy Ober- 
fiekretcen D. S. D. F. stulde om to 
Aar have haft Konvention i Minne- 
apolis, men efter alle Solemærker at 
dommie oplevet den naeppe Konven- 
tin-new 

—- Asdmsiral Richelieu, der er ad- 

ministrerewde Direktor for det for- 
enede Dampsiibsselflab i Københavm 
Vetites i Dag (Tirs-dag) til New York 
med Damipstibet »United States« 
Kaptajn Wulss. Han ledfages If 
Konful Eril S. Henius, Direktor 
siden 1891, og Plantageejer A. F. 
Lotsen, Direltør siden 1898, Inge- 
niør A. C. S. Løven-hjelm-Kopp, 
Proturist A. Høhne og Superinten- 
dient Paulsen. Kort spr sin Afrejfe 
frsa Dasnmark skænlede Admiralen 
sifølge ,,D.-A.« hele sin Gage som 
administrerende Diriitør og hans 
sTanteime (bestemt Andel i nsoget) 
isatt 65,000 Kr» til et nyoprettet Jn- 
oailiditets- og Underftøttelfesfond for 
Funktionæret og Arbejidere. En stor- 
ftilet Gabel 

-— Den dansie Forfutter L· C. 
Mel-sen, en Søn af afidøde Forli-ander 
for Hinsdholm Hsjsisole paa Sjcelland, 
Kuptajn Mel-sen, Vil i Sommer besøge 
Landsmænsd i de Fiorenede Stater. 
Jfølge dansle Blsaide hat Forfiatteren 
faaet det Austerer Stisipendium for 
Ruft-Here og dette Beleb, 1,800 Kr» 
vi: han benytte til en Reise hemer 
eiter at han førft har opholsdt sig en 
knrt Tid i London. Her i Amerika 
os! kmn ilke nøjes kned at se Nekv 
Yan og Øftftaterne, fom Tilfcelth 
hat vasret med san mange and» 
danste. Litteratser, men begive sig u-« 
i Landet og navnlig sprge for at 
komme saa man-ge daner Amerik- 
nete som muligt i Tale. Han ten- 
itit fra tidltigere Dage mange Lan-ds- 
:næn-d her i L-andet, der har vætet 
Elcver paa Hindholms i den Tid, 
Uns Fader vsar Forftainsder der. —- 

Cfter Bespget i de Forenede State: 
reiser Hr. Nielsen til de danste vest- 
indiste Øey hviok en af hans Stege 

Icsinge Oderlæge P. Mortensen, er 

"L«111«di1)sikiti.·s Ja ziarantcenelæge. 
(«Ugebl.«) 

— Osm sit Besøg paa »Deine 
(":f-«llege« i Oktober Maaned striver 
Journalist G. S .Stran«dvold bl. a. 

i »St. Pauls Tid.« for sidste Uge: 
»Regnen øste ned i stride Strom- 

.ne, alle Veje vtar ufremkommelige, 
og Togforbindelser fra Blair va: 

utegelmcessige 
Der var intet andet at bestutte sig 

til end at leje en ,,vandtæt« lusktet 
Vogm som saa ad de bunsdløse Veje 
førte os til den store Stole, Dana 
College, hvor vi yderst elskvcerdigt 

Irnodtogeg af Forftander Christian- 
fen lstulde være Jensen), der oplyste, 
ai han intet havde hørt om mit Fore- 
draq, og at Ankers Efterfølger som 
Præft i Blair heller intet havde hørt 
sog saa naturltgvis heller intet kunne 

lsekendtgøre. 
Forstanderen arrangerede im.idler- 

tid paa staaende Fod et Møde for 
Etoleng Eli-Den og under diese T» 

siændigheder holdt jeg e: t?rk:j;is;:xsst 
-F.1redraq, som Paahørtes med Hien- 
synlig Interesse — om end Eleverne 
itte godt kunde faa andet Jndtryk, 
end at jeg —- a la Cirtusberider ——- 

keiste rundt og improviferede Møderz 
du- dog faktifk var ordnede site Maa- 
neder i Forvejen. 

Naa — naar Enden er gsod o. f. v» 
Vg det var den i alle Maader; thi vi 
to tilrejsendie (-Str-ansdvold og Hu- 
ftru) uanmeldte Gæster fandt baade 
Hinte- og Husrum i stor Udstræk- 
Hing. 

Som Følge af den evindelsigse Regn 
fit vi itte meget af Byen Blair at se; 
der bor en hel Del Dunste og fra 
»Ehe Dantsh Lutheran Publifhing 
.5)ouse« der i Byen udgaiar Den for- 
enede Kirkes hel- og halvoffic«iellse 
’Blade, ligesom der ogfaa drives en 

lemdelig Boghsandel, som med Pyg- 
tighed ledes af Hr. Paul Peter-sen. 
shvem jeg tre Aar tisdligere t Forrets 
ningsanliggensde havde bespgt i 
«Blair; Tidens Kniaphed var Styld 
i, at jeg itke den 22. Oktober sit Lei- 
lighed til at opfrifle dette og et Var 
andre fornøjelige Belendtstaber.« 

— Professor Jacobfen dpd. En 
sdansk Bogsiamiling tabt. J ,,Ugebl.« 
fot sidste Uge meddeles orn en Prof. 
Her-man Jsawbsens Død i »Slutn-in- 
am af Februar Maaned. Han tom 
her til Lansdet i Stutnsingen asf Tad- 
serne og var en Tsid Læret ved Bro- 
sdtemenighesdens Sitsole, Mlorasriian 
College, i Bethlehem, Penn. Sau 
Var han en Ttd Prcest for en stor 
Brødwmienighed i Philadelphtia —- 

sSenere hasvde han Ansfcettelse i Post- 
Departementet i Washington. 

Der fortælles saa videre osm Hr. 
iJacobsens betrydelsige Samling asf 
dansie Bogen og at han ifølge Stri- 
iskislse til C. Rasmiusssen Publ. Co. 
havde testamenteret alle sine danske 
Begen Pamfletter etc. til dette Fir- 
ma for Uddelsing. Da fsaa Budstabet 
cm Pr—of. Jacobsenö Dpd ww, hast-de 
R. Publ. Co. ventet at tunne stasse 
Stolerne i Des Moines og 
V l a i r en lværdtizfuld Biogssamslin9. 
tssn efter Meddelelse fra Exetutor 
s det, scim Jacobsen i sit sidste 

T«sta!1:ente har givet hele sin Bog- 
Fuss« i til Moravian College i Beth- 

Tlel ig« Penn. Der udtales sluttelig 
en RW o:n, at nævnte College, der 

»:s.««8-«-s.« Hzr fynderlig Brug for danfte 
B- « muligvis kan Lille overlade 
disse efter første Bestemmelfe. 

,,Diamanttongen fra Brasilien«, 
W. C. Meyer, sum vt sprleden one-tat- 
tk efter »D.-A.«, er i dette leasds fid- 
fte Nummer Gen-stand for nsogle mer- 

Ktber« han er Wiss-et frmsttlket 
fom en stor Pralhalt vg Dem-W 
Sau gælder det, om hart kme M 
for sig « 

lalrensde Spørgsmiaal fva en ,,even-tuel — 

,.4-F 


