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En smuk ,,Evangelist«. 

Pnt Crosoc gnat pan ,,3nloonen«. 

Pat Erinne, ,,kid11aper« og —- 

Clsanqelift hat« Vist sig sont en mindre 
riasrdig Ilkeprassentant af den sidste 
Titel Man Vil bnske den Andel han 
hxxude j den bekendte ,,Endak)y fid- 
nudinaC men plndjelig lslev han 
»e1nuendt«. l 

Mr. Pat lilen pleiet ganske mu-l 
tnnlnelia af Lundels krijtelige Af- 
neldsoraanisationer on Kiefer, jene- 
1e fknlde han faa sendes nd og for- 
twtle oni fine Lplenelser. 

Vlndene ffrev i lange Baner oni 

lmnis Moder, on kristelige Skribenter 
tiriste bans Arbejde: nien i Søndags 
Wänqu spolerede Crowe det altsam- 
nien. J en tidlig Morgentime kørte 
,E11angeliften« og to Knmmemter, 
sont langtfra lignede Evangelifter, 
on til en »Snloon« paa Quincy 
Et. Cbicago. Hver eneste Person i 
Selskabet var ifl. fandfcerdige Øjen- 
vidners Meddelelse i en særdeles 
uevangelisk Tilstand Selskabet var 
iniidlertid aldrig faa snart steget nd 
af Vognen, førend en teminelig vorm 
Samtale begyndte mellem Kusken og 
Eunoe Droskekufken vilde have sine 
Penge, men Pat sagde, at han in- 
acn efede. Efter adskillige Minutters 
Skwnderi udbrød Crowe, at han 
kendte Vcertsbusholderem til hvil- 
ken de faa gik ind. 

Da de var kommen indenfor, 
spnrgte Crowe, om han ikke kunde 
Iaane 82; men Værtshusholderen 
vilde ikke, da han begrundede sin 
Nægtelse med, txt TOme var- faa 
daarlige, faa en ikke kunde give sine 
Penge bott. 

»Jeg bad ikke om at faa 82«, 
jagde Erdwe, »men om et Laan«. 
»Godnat!« sande den ubarmhjertige· Vasrtshusholden ,,jea skal lige til: 
at lnkke.« »Lad os faa en GenftandI 
tilliaevel«, og Zelskabet fik en Gen-J 
stand: men da der fknlde betales,« 
sagde Pat Crowe, at han inqen Pen-« 
ge bande. 

Argumentationen Vilde nmaske have 
gauet forholdsvis lænae; tbi Opvar- 
tcren Var nng og rede til et singt-en 
men Eieren af Ztedet ønskede Fres 
ng lidt efter kørte faa Troste-eigen 
jned det fine Selskab nd i Ratten-Z 
Vierte 

Erdwe delmtcrede sont Evangelist 
i Jnnnar Maaned, da lncn talte til 
en stor Forsamlina for Fcengselsji 
Refonnforeningen Paa dette Tids- 
pnntt talte han Vidt oa bredt um det 
Lin. lmn havde levet, oa ihlandt an- 

det iaade han: »Jen, llar haft niere- 

Osnld i ntin Tid, end jeg bar vieret 
« 

Stand til at bit-re lmrt: men stjaa- 
let Guid bar mistet sin Tiltrækninq 
for una« Lgsaa Vcertlnisholdere oa 
Brnaqere fik en Llnanng, idet Mr. 
Crowe ønfkede at siae. It ,,de var 

Forbrndere mod Sanifnndet oa Mem- 
mene, at de toa Brødet fra Verne- 
nesi Mund og Nat-ringen fra det spre- 
de Bam.« 

Jmidlertid —- der var mange- 

som tvivlede om Pat Crowes Ær- 

Kighed og desværre viser det fig alt- 
Sna nn. disfe Pesfimister bavde Ret. 

Roosevelts første Dag 
som privat Borger. 

Ex-Præsident Rooseveltgs første 
Tag som privat Borger tilbragtes i 

ofgjort Etilhed i hans Hjcm paa 
Zaun-now HilL der fcjedes ren for 
Zur of on lmard, kold Bind. Trods 
den kolde Vind i Fredaqs var ban 
jidlia pan Fonds klædt i ,,Knicker- 
lmckurszi«, brnn Flonnc Skfortc oq 
starre Sko, i bvilkon Koftnmc bcm 
tm sin dnqliae «k—5crcit-Z i Skoven 

Hans Tag forstnrrvdvis Af on Zur-sk- 

stsi-:—rcvmsfmtnnthr, der ønfkede at 
fcm et Jnterviem J Førstninqon uma- 

iidis lnin iit Inlih :«I.·Cisn endclixi nik 
lmn iiid Wa JI sich Ein-ils fnn er 
c--·.1 lnndxijordis for fursns Num, nunr 

un nch lmilfcl Zlili limi Uildc lif- 
rcjsil til illfrifu — dlsn 2x3 Mart-Z 
Incd Flnnifibct Ounilnnki 

Familien inin Eimnnmris Oill ist« 

lufkclixi Mr. Ilioofeiwlt nndcr 
ist nforstnnst doniofmtisk Liv- og bar 
i Eindo at furtsthtc dcrnil-d, indtil 
lmn nsrejser for sin anitnr i Af- 
rile 

Hund Rimsisiwlt savncr niere end 
noget andet er bans Sekretwr. En 
Zundslod af Vrcvcx Teleaminmer og 
Knbclammnicr strømmedc i Frcdaqs 
til Saqnniore Hill oq nun den as- 
cnncsdcs Præsident en Følelsc af, bvor 
nimme Venner han bar ovemlt i 
Landet og i Werden Saa stort var 

Mamaden cis Breve og Telegrammer 
at han bad Pressen kundaøre, at me-; 
dons ban satte Pris paa disse og sein-I 
ssede at besvare dem, Var det bam en; 
sysisk Umnliabed at besvarp endog en 

Ticndcsdel af dem· 
l 

Forandring af Datoen « 

for Prkrsidcntcns Jndsirttclsr. 

Cnnnon cr indc for Forandring. 

Washington, G. Marts — Spen- 
kcr Cannon erklærede sig i Gaar i 

Favør as at forandre Doter fors 
Præsidentens Jnaugutatinn fra 4.I 
Marts til 1. Maj og tilføjede, atJ 
han som en Repræsentant i Kongress 
sen vilde gøre sit til, at saadan For- 

-andring kunde lier M 
,,Jeg bevidnede de frygtelige Befr- 

forhold, der herskede I 1872, da 400 
cller 500 Mennesker ,,caught their 
dentbs«, sagde han. »Jeg mindes 
Harrisons Jtidswttelsc med øsende 
Reini, oq Sneen og Jslaget, der 

gjorde Livvt miscmbelt ved Elem- 
Innds nnden Tiltrwdelse. « ersom Da- 
to n fomndics5, kcm den lqu san godt 
sasttcss senkte end April, for sclv en 

Aprilreqn vilde soraarsaqc stor Dis- 

komfort oxI Iiieaen Simdons» oq jeq 
sknlde mone, at 1. Mai viIde ydc 
skørrc Gnmnti for qndt ABC-fu« 

l 

Vil Island løSrive sig 
fra DanmarkTJ 

Høvenhavn den U. Mart-zu For-· 
holdet mellem Island og Danmark 

hur i den sidste Tid vceret ret spren- 
deude. Island- sum jo hat haft sin 
eqen Regering for en lang Tid og i 
di sidste Aar sauer al den Frihed fra 
Damian-L sum Inesten jin-ones kan, 
unsrer ut blive fnldftasndig sfilt fm 
Tunnmrf, sua at det jkke er linndet 
til Tunnmrk puu nogen dllkuade 

Den istuudske Minister Hannesi 

.«,"n1fftei11, sum lmr understøttet den 

Volitik.» der Haar nd pna en god For- 
stuaelse med Danmark, er bleuen 

tmmqen til at indgiue sin Resigna- 
tion. 

Bjørn Jan-Essen, som er bleven no- 

mineret af Altinget til at Viere Haf- 
steian Efterfølger er nderft ficndtliq 
findet mod Dantnark. 

Dersom Jonssonsks Kandidatur 
vedblivende fastl1oldes, vil Danmark 

modtage Efterretningen som en al- 

vorliq 11dfordring, bedder det i Tele 

gmmmet 

Bedste Kur for Hostie. 
En halv Ounce af Birgin Oil of 

Wink-, to Ounces af Glycerin og en 

balv Pint Wbisky, blandet sammen, 
vil kurere enbver Geste, der er hel- 
bredelig, og ftnndse en Forkølelse i 
24 Tinier. Tag en Teskefuld bvcr 
Herde Time. Forlang af Deres 
Drugqift, ren Blanding, tillavet oq 
aaranteret af the Leach Chemical 
Co» Cincinnati. Ohio. 

Senatorkampen 
i Wisconsin endt. 

gli: mnziimugu uzi Vims Senats-r- 
jsnw iILIsiichnsin undtu diin l. dis. 
med, at Jsuuc Ztisplienfcm der i 
Fer Heu nat-Tit iik at ndiuldc Lic« 
zausen Uftkr Ecnutur Spuk-Herz t1luv 
--.1 .!.:« s--; Luni-nur di 11 '.til 

inqrs Izu Uszt ERNijqu 
kTJichi usw« indt un bät-III Multip- 

ipln hat« nun-r i nnr fein Il,:,;1«. 
Nesultntet af Fællesafftemningen var 

lufcndtqjmt, udtalte Senator Blaine,· 
iun nur Lplmvszsmundcn til Klagerne 
nnd Senator Etspbenson, at han 
nmatte protesterc mod Valget, fordi 
Ztepbenson liavde overtmndt den 
fmikaldte »Corrupt Piactices« LovJ 
Senntor Page sagde, at Senator 
Vlnincs Protest var udcs of Orden 
ou ifkc knnde ble tuget Under Beiz 
lsandlinki Vlaine forklarede da, atl 
lmn ikke bar qjort noget Forslagl 
nie-n at ban knn vildc, at Legislatus 
kon: Rccordsjs fkulde vife, at han hav- 
do piotesteret ! 

s er applauderedes i Gallerierngj 
r-; i Riscmbly qiutulcusde Stepbew 
--:-11 Tilkwndcno l)i:mndcn. J den For-: 
Uirrinsp sont opimd, gratulercde flcreJ 
uf Stepljensons Illkodstandisre hansi Tillmancus mcd lldfaldct Alle syn- 
tcs at være glade over, at Kampen 
var overstaaet 

Knn lidt Nyt kom frem ved Un-» 
dcrføgelsen af Senator-Kandidaterne.l 
Charles K. Lule, W. H Hattons 
Manager, fortalte aabent og ligei 
frem om det han kendte til men 

« 

Vidste ikke, om Hatton var Senator 
La Follettes Kandidat seller ej. Han 
bavde talt med Hatton om La Fol- 
lcttes Støtte, men kunde ikke erindre 
txogen speciel Hentydning til LcI 
Fnllctte. La Follette lmvde sagt til 
Lule »Di- ved, at jeg ikke tager no- 

acn Deli dette.« 
Jsaac Stepbenson, som er genvalgt 

til Forbundsfcnator, er en velstaa- 
Tende Tømmerlmndler, Former og 
JBankmand i Mmjinette. Hirn var 

iKonaresmand fm 1883 til 1889. 
»Don er født i New Vrunswick i 1829 

ou kom i 1841 til Wisconsin sum 
Farmarlsseichx 

Taft og den simplefiserede 
Stavemaade. 

Wajl)ingtou, T. Martgi — T-l)-r- 
c--u-g-l) vil stuve through for de næste 
firc Aar i Tot hvide Has. T-l)-r-u 
suwcr ingeiiting. T-h-r-c-w o-u-t 

smveip hoad Taft har gjort med Nov- 
jevcltsk Reorganisation af Websters 
Lisdlmg med chsyn til siuiplificeret 
Stavning. 

Simplificeret Stavning vil ikke 
lkjisterc more Det hoide LIqu 
Korrekspondancer uden som en in- 
teressant Antikvitct Tor vil ikke 
lslive more Grublen over sonore LI)de. 
Luft-J Budskalier til Kongressen og 
liuns sisorrcsspondancer vil indeholde 
Ord med alle dercss Bogstaver, just 
scm Taft stavedc fine Ord, da hat-« 
skkev Stil i Ycle. 

« 

Tuft begyndte denne Foraudring 
allercde i fin Tiltrædelsestale. Forud- 
skikkede Eksemplarer viste, at der Var 

iugen af de besynderlig stavede Ord- 
dcssr var saa ejeudommelige for Nov- 
sevelts Taler. Naar Roosevelt lcefte 
sine Taler igennem, før de holdtes, 
saa friftedes han til at stryge ethvert 
»through« og ikrive »thru« i Stedet, 
ligcledes »an addreft« i Stedet for 
»m! addressed« o. s. v. 

Mr. Farmerl — Glem ikke, at 
der kan refses billigt til Sberman 

iCo. Texas. Gan med os demed og 
sc gode Farme til billige Prifer. 
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Nye Udncevnelser af 
Tast. 

’L:’—ijl)inqton den U Mut-it» For- 
nden dct nye zinhinet stndfæstede Se- 
nater folgende lldnæunelser, sum 
Prasswcnr Tnft lnwde indsendt: AL- 
sisterende Flaudennnister, Beeknmn 
Wintyrup nf Nein York. Toldfnszsse- 
rcr krick-m York Dis11«it«t, N. Y» 

,L:’sitlimn Loch, jr. Jndianeri11spektør, 
Les-Vik- Taltm uf Virginia Kasse- 
rer for offentlige Penge i Williston 
N. T» Julni P McI ! omell af Illi- 
unis- 

Prwsidenten bar ndnmvnt Fred 
Js. Carpenter til sin Primtsekretcer, 
Inen denne lldnasvnelse bebe-ver ikke 
Ematets Ssodkendelse 

Tet bedder, at Prwsidenten Ined 
det første vil ndncrvne forbenvceren- 
de Handels- og Arbeidsminister Os- 
car Stranss af New Hork til Ambas- 
sadør i Japan. Truman Neanerry, 
fnm var Mr. Metcalfs Efterfølger 
som Flaaderninifter i Præsident 
Roosevelts Kabinet, skal være til- 
lsndt en Ambassadørpost i Europa. 

En Resignation. 
Washington, D. C. den G. Mart-S 

— De Forenede Statersjs Distriktw 
advokat Kealing ved den føderale 
Ret i Jndianapolis har resigneret, 
da han ikke vil have noget at gøre 
med Justitsdepartementets Forsøg 
paa at faa Telavan Smitb og Char- 

» es R. Williams af ,,Jndianapolis 
ws« dømt for kriminelle Hnjnrier 

angiver Mr. Kealing sine Grnnde 
for Resignationen og gør praktisk 
talt gceldende, at Myndigbederne ikke 
ljar nogen lovlig Ret til at bringe 
de to Mit-nd til Washington for at 
stilles for Retten. 

Ude paa en JSflage. 
Omuha, s. Martin Søndag Ef- 

termiddag san-J en M and sele ned 
at YiiOsoriflodexl pan en Jesflage 

Han ffreg ug uinkede um Hjælp. 
LtnaljæBorgcre saa ymn ud for 
Touglaszs Street mnkring Kl. Z. 

Paa Grund nf den findende Jst? 
og den surrte Ztrknn kunde ingen 
Hjælp ydesz yam, og yan førteis jnart 
nd af Sigte ned ad Floden 

Manden var iført Jagtdragt, san 
lnm ritneligviizi hur vieret paa sagt 
efter Ænder pua Jst-II, sont et stort 
Styka saa er br11dtløs. 

Man Dndsendle Politiet i Oiibson 
og Plattsncontl), for nt nmn der 
knnde vcere pnn lldkig. 

Et lillc Parti fra Gibsim nik til 
Flodbredden, men de knnde ikke fnn 
Lje paa Mundan 

En Natrytter undflyr. 
llnion City, Tonne-sey den 7. 

Mart-:- Hirskcll .x)ogg, sont til- 
lwrte den Bande uf Nat- 
rytte1·e, sum mordedc Kaptajn 
Rankin i Walnut Log sidste Okto- 
ber, undle fm Fasngsclct i Dres- 
den i Nat og er cndnu ikke blcocu 

fangen. Militæret i Fort Regen er 

blevet underrettet um Fangens 
Flugt og bar begyndt at søge cfter 
Forbryderen; men hidtil nden Resul- 
tat. Hong har selv tilftaaet, at han 
var med i den Bande, som myrdede 
Rankin bin frygtelige Nat. 

Konfimatiøuskøxts 

Nyt Oplag af færdeles stunk- 
kc Kott til Konfirmationen. Ophæi 
vede Blomfter i forskellige Farvet 
oq trykt i Guld. Fint dekorerede 
Blade indeni med Vers passende til 
Anledningen. 

10 — 15 — 20 Ets. Stvkket. 
Dauifh Luth. Publ. Haufe. 

Jorden rundt. 
Rom, ti. :1.13arts:-· —- Pauen lider 

us en alvorlia Fortdlelse Hatt var 

Hidt daarligere i Quar, saa ljau ikkc 
Var i Brand til at ouervære Faste- 

.J,1msdit«men, der yoldteszs for det l)elli- 
ge Kollegium 

f 

Cadi-,, Spanien, ti. TlIkcirtI. —- 

ViceJldtuiral Pascual Servem 
zdcr konnnandcrede den spanske Flan- 
Ide, sont den amerikanske Flaade »Ide- 
1aade msd Zantiago, Ruhm ligger 
dødszsyg i Pucrto Real. 

Il· 

Zuestrcd Wien den T. Mart: Ved 
e Zueffred i Sankt Johan iPongau 
Testriktet ved Zahan ødelagdes et 
Jlrbejdissfun lmorved 27 Mennesker 
lilw leoende begravet Af de forulnks 
kede har man oragt 15 Lig for Ta- 
gen. 

. 

Glem ikke, at vi bar Købere 
til Nebraska Farme og Varelagere. 
Ogsaa Anledninger til Byttehandel. 
Ønsker De billigere Land for Deres 
kiet dyre, saa fkriv til os. Derfom 
Te susker at scelge, da lad os det 
ride. 
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Rom, 6. Marts. — Kong Viktor 
Enimanuel gav i Gaar privat Au- 
diens til William Marconi og under- 

.l)k-ldt sig fiden med Opdageren ved 
Middagsboret Marconi fortalte 
xsggaxitxk sit-km- pas-ed- mden 

12 Maaneder at have direkte traadi 
løs Forbindelfe mellem Jtalien og 
Amerika. 

I 

Paris-, 6. Mart-T — Kong Ed- 
ward arriveredei Gaar Eftermid- 
Tag fra London. Da han reiste pri- 
vat, gaueszs der ham ingen Regel-incys- 
:Vkodtagelje paa Jernbanestationen. 
Hatt hilstess ikfe desto mindre af en 

ftor Zkare. 

Udlandels Presse our Tast. —- To- 
fio, J. TlIZart-:i. — Priesident Taftsks 
Jnangnratiunsjstale, som publiseredes 
Der i Oöaar," prises for de statssmatth 
dygtige Ansknelser, den indeboldetx 
Japan-Ei sorenede Presse er enig um 

ai prise Tafts Tale. »Koannin« 
siaer i en Redaktionsartikelt »Talen 
lnrrer sidneszbyrd nm Prcesident 
Taftsjs Jdeerss statsmandsduatiae Ka- 
rat·ter. Anaaaende Jmmigration nd- 
taler ban ideale og for den japanske 
Reaering nalmindelig tilfredsstillende 
Ansknelser. 

Andre Blade ndtaler sia lianende 
I 

Berlin, D. Mart-T — Det tyske 
Udenrigsunnisterixnn betragter Mr. 
Tastszi Quertagelse as EInnedet sum 
Te Forenede Staterszs Præsident sum 
gunstig for et endnn nærmere Ben- 
sfahissoryold mellem Amerika oa 

Toskland og henIeder Oomasrksoms 
lnsden paa de Fremskridt, der er 

giort i den Retning nnder Rooseveltski 
Administmtiotr Den fredelige To- 
ne i Prcesidentens Tiltreedelsesstale 
bar ajort det annstigste Jndtryk i 

Regeringskredse og Jndenrigsmini- 
sie-riet venter Ined spendt Interesse 
uaa Tuldrevisionetr 

. 

Parin 5. Mart5. —- Deu sranske 
Presse ndtaler sig i Dag om den anb- 
nrs og stasrke Tone i Præsident Tafts 
Tiltrcedelsestale og mener, den viser, 
a: den nye Præsidents Politik i sin 
Illmindeliahed vil blive en Fortsæt- 
telse af Roosevelts Politik. ,,Tems« 
farakteriserer Talen som srernras 
aende »repnblikans « 

og siaer, den 
offer-, at Tast bar i Sinde at kasmpe 
ser starre federal Antoritet i virkes 
Hi—k fuderale EqusmaaL Fra et 
internationalt Standpunkt siaer Bla- 

det, at det Uigtigslc Nunfti Talen 
er Takt-J Hæudelfe af en ftcerk Hær 
cg Flaade, hoad der viser, at Ameri- 
ka Uil hævde ug furftærte sin Stil- 
ling sont en Verdensuumt 

Land i det vestlige »debraska, det 
østlige Colorada, Wyoming, samt 
alle Slags ,,overrislet« Land. Hvor 
som helft De maatte ønske at købe 
Land, eller om De har Land til 
Salgs eller Bytte, saa tilskriv os· 
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. 

»Time-J« out Neergaardszs Forslag. 
,,Tiuie-:i« milituere Medardejder stri- 
11er i en Artikel om de danske For- 
juarsrsforflag bl. a. følgendez 

Ved at kuncentrere sine Stridss 
tmsfter pau Zjnelland tun Danmark 
mer-e fnldt lmsgrundet Haab om, at 
der under en Krig Vil were i Stand 
til at forhindre en hvilken som helft 
Magt i at bemægtige sig Lasxdet Øft 
for Storebcelt, og Danmark Vil da 
have gjort sit yderste for at holde 
de krigsførende Magter borte fra 
sit Territorium. Hvis Forsvarsmi- 
uifter Neergaards Plan ved ncermere 
Studium viser sig egnet til dette 
Formaals Opnaaelse, og hvis de dan- 
ske Vælgere ved de almindelige Valg 
aiver Planen deres Tilflutning, vil 
det være til ftørste Tilfredsftillelse 
for alle fredeligt sindede Magter. 

I 

Eurng er rejft til Berlin. Senat 

i 

Castros Landflygtighed officiel. 
Paris den 6. Marts. Senor Jose 
Paul, venezuelansk" Ambassador til 

Paul er Äutoritet for Meddelelfeit, 
at Præsident Gomez har forbudt 
baade Caftro og dennes Huftru at 
komme til Vennezuela. Senor Paul 
er af den Mening, at Castro vil 
afrejfe fra Europa til Nicaragua for 
at konferere famme med Præsident 
Zelaya som er Caftros gode Ven. 

Paa denne Maade haaber Castro 
at kunne komme i Berøring med sit 
Parti i Veneznela, Inen Senor Paul 
1nener, at Chaneeine for et beldiat 
Resultat foi Castro er meget daar- 

lige. 
M. Brun, Direktoren for det fran- 

ffe Kabelssioinpaani. soIn blev nd- 
oist af Castro, har forladt Frankrig 
sor Vumemela med Fnldmagt til 
at under-handle med Venne uela an- 

aaaende Vanskeliabedeine Saa snait 
disse er jwvnede, vil en Protokol 
lilive nnderskreven af de to Lande. 

Syd Dakota Land har vist fig at 
Vcere værdifuldt. Vi bar Inange 
gode Anledninger i Syd Dakota. 
Ønsker De godt Land til en billig 
Pris, faa fkrio til os. Vi bar 
Land alle Vegne. 
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Reaerinaskspartiet sejrer ved Val- 
ame. Rom den T. Mart-T Ved Val- 
acne i Tag til Depnteretkammeret 
scjrede Negeringspartiet med en stor 
Majoritest Det bestemte Udfald er 

cndnu ikke bekendt paa Grund af en 

Vasldia Eneftorm i Biergdistriktet 
csmkrina Appenninerne og et vold- 
somt Regnfald ud over det øvrige 
Italien 

For førfte Gang siden 1870 del- 

tog det klerikale Parti i Valget. 
Premierminister Giolitti er Hei-re 

over Situationen, og Italiens Udens 

rigspolitik fkal føres i samme Spor 
som bidtil. 

Man reifer til ,,the Panhandle« 
.Sberman Co» Texas for at s- det 
lbedfte billige Land i Beiden De 

Inaa hellere gaa med. Billig Reise 
lkrer Dag. 
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