
Dannelfe og usædvanlig Erfaring, 
vor lian meaet tilbagcholdonde og 
tolle alidrig med fremmede om sit 
Liv. Heller ikke med iin Familie tals 

te Gan meget om sit tidligere Liv 
indtil fort for fin Dad, da han for- 
talte jin helle Livshiftokie til sin 
ældste Jan, Dr. Harry Weddle her 
af Vom Viandt andet omtalte han 
sin Faders Efeu-dann der konfiskeres 
des-s af Regeringen, da den ældre 

Weddle laiidsforviftes. —- Der er nu 

gsjort Skridt til at faa neevnte Ejeni 
dom tilbage til Familien. Familien 
besiaar elf hans Ente og 7 Born: 
Dr. H. Weddle, Dentift i St. Jo- 
seph, Waldemar Weddle. Postbetjent 
ved Jernbanen, Peter N. Weddle, 
Fredetick Weddle ir. iamt Dotte- 
ne Bottich Ellen og Nellie Weddle. 

Den afdode var en af de førfte 
Medlemmer af den forste evangelisc- 
luthersie Meniahed i St. Joseph, ved 
hvis Organisation lian blev valgt 
til Ælsdfte. 

Begranelien vil foregaa fra Hjems 
met i Morgen Kl. 9. Ligprædiken 
holdes as Dr. M. F. Troxell, Me- 

«"V nialliedensks Præst. 
Jordfasstelsen vil finde Sted paa 

Nelion-.n«irkegaarden, en halv Mlil 
Syd for Hjemmet.« 

Heime-d endet Beretningen i »Tai- 
ly News«. 

Foigxnde Meddeitzisek, fom irr-t- 
des Wedels Familie i St. Joseph- 
fortieuer vistnok at tilfojeä 

Slæatens oprindelige Navn er 

Elauseii En Clauieti, viftnok Fr. 
Wedel-I Farfader. cegtede en Kvins 
de as Nov-set Wedel, fom han saa 
mltog. 

J iin llnadom ital F. C. Wedel 
have aaaet paa Soro Akademi og 

ligeledeis vistnok en Tid paa Uni- 
versitetet Han var meget laerenem 

og lcesie iin Caslar med Lyst og Jver, 
da han«var 9 Aar gammeL Her i 

Landes havde han ingen Lejliahed 
til at faa noasen fast-ean Uddannels 
le, men privat ftuderede og læste 
han flittiat Særlia interesserede han 
iig for Historie Hans Dotter Lot- 
tie, der er Loererlmde i St. Josele- 
har fortan, at Wedel plejede at uds 

sporae fine Born, naar de kom hjem 

ysm Stole-, og ftor var deres Glutde 

j- naar ban fortalte dem Trcek af de 

- «forskollsialte Landes Historie 
Wedel var, især til at beaynde med, 

ikke nogendygtig Farmer. Hatt hav- 
de en stor Faun, hvor 8 Mand ar- 

bejdede for dam: men han lsod Fol- 
kene made iig selv for Feget Sene- 
te blev det bedre. 

Han levede meaet regelinæssia, 

X ftod op tidliq am Morgenen til beJ 
—·».M-..--. i 

itemt Tid, ligesom han gik til Ro 
eil bestem-it Tid Han tog sin lille 
Lur baade Formiddag og Eftermidi 
dag En bestemt Tid om Daaen 
beugte han til Læsning, Etseriits 
OW· 

Han var Medlem as Frimurerlo- 
gen. 

Baade ude og hjemme var han 
tun lidet ialende Han ncegtede at 

taae nwd Valg til noget Embede 
baade i Menigheden og Logen 

Han var en stadig Kirkegcenger og 
nieget opmcerksom Tislhsrec Hans 
sidste Priest, Dr. Troxell, har givet 
hani del Vidnesbyrd, at han var me- 

gset vanskelig at blsive fortrolig med; 
men den, der rigtig lærte Iham at; 
kende, tun-de kun irre oq elske hmn 
Han var en aod Hussader og Fa- 
milien er oelstaaende 

Mrs. Wedel, hvis Pigenavn er 

Marie Christine Nielsen, er født i 

Christiania Stisst i Norge i 1831. 

Hun kom til Amerika med sine For- 
ældre i 1843, da de ester en besvceri 
lig Reise paa 3 Maaneder landede 
i New Orleans. Aaret ester kom de 
til St. Joseph, Mo» hvor de bosatte 
sig. Mrs Wedel erindrer saa vel den 
Tid, da St. Joseph, der nu er en 

By paa over 1l)(),l)l)() Jnsdbyggere. 
kun beskod as noale ganske faa Hu- 
se 

Harry Weddle er ikte, sont »Tai- 
lv News« siger, den ældite Sen. 
Han er derimod den hngste as alle 
Bot-neue lf. 187l). Ten ældste as 
dem alle er Fredericf Weddle (s. 
18·;2). der er Former. 

Jea slal nn fremkotmne med nogle 
Beincerlninaer til anførte Nekrolog. 
Muligsvis vil en Del as den anferti- 
interessante Historie komme til at se 

Nile san lidt anderledes nd, men det 
«l(1lll« Nil DinR 

Ten. der linr iørt Pennen i »Dann 
Neids-O har sammenblandet historis 

file Falta ikle blot for Datitttarks, 

Hnen oasaa for Amerilas Vedkoni- 

l wende 

I Sinn Efeemvel paa det iidste slal 
sen deine-ekle at General Georae 
Armitrona Cnster ikke saldst i Monu- 

,tain Meadow Massacrem som Ne- 

ilroloaen siaer. men derimod ved Lit- 
stle Via Horn :liiver, Montana, i 

s 187(5. Monntain Meadow Massacren 
derimod sandt Sted i 1857 i Utah, 
da et Sslskab as 36 Entiqranter paa 
Ves til Calisornia blev myrdet as 
Jndianere, ophidiet dertil as Mor- 
monen Lee. 

Men endnu meget værre er det, 
at Foriatteren as Nekroloan siaer 
oni Xlona Frederil d. Zyvende, at 
han var inde for at beskaere Follets 
Frilhedl Nes, den gaar ikkel Desuden 
var jo Christian d. 8. sionge, da Fr. 
E. Wedel var 16 Aar gannneL og 
ikke Fred d. 7. Dei er klart nol. at 

Nekroloaen aaar ud fra, at Christian 
d. li. var en Sen as Frederil d. 7. 

selv am dette ikke liaeirecn siaes.-—-s-- 
Havde han vieret det, iaa det maas 

ske anderledes ud i Danmarl end 
det nu ger. 

k. C. Wedel on den jenere Flonn 
Christian d. l). slal have vasret Le- 
gekammerater. Det tror seg ille, og 
det af gode Grunde Christian d. 9. 
var sødt den s. April 1818 paa 
Gottotv Slot, Fr. C· Wedel i 1829. 
Men Dienste paa hvis Aslder der 
er 11 Aars Forlkel, vlejer ikke at 
vaere Leaelammekater. 

Dog kan jeg ikke teenke-m-ig, at 

et saadant Trwk i en Familietradis 
tion sont det, at Familiesaderen hat 
vceret en senere Konges Legekams 
memt, kan være aldeles uden Grund 
i Virkligiheden Sagen er nok den, 

,at Frederik Clausen Wedel vistnok 

let ssdt i Slesvig, vistnok i Vhen 
Slesvig. Prins Christian, sont op- 
holsdt iiq paa Gottorp til sin Faders 
Dsd i 1831, kan alstsaa nok have le- 

get med Wedel, da denne var ganske 
lille. Eilet-, hvis F. C. Wedel virkes 
lia var født i Købenlhavm iom Ne- 
krologen iiigety saa san Prins Chri- 
stian, lom kom til Danmarks Hoveds 
stad i 1831 for at uddannes paa 
Lavdkadetakademieh have leget med 
den lille Wedel der. Men, lom sagt, 
ckeg antagety at F. E. Wedel var» 
lsdt i Slesvng oa leg skal nu 

givel mtne Grunde derive 
J Nekrologe-i «liges, at da Wedell 

var isvdlaty opkom der en megetr 
alvorltg Sag. (se "foran). Denne alsf 

vor-link Sag maa altiaa viere op-« 
kommen i«1815—46. —- Her man 

sikkert være ment Kong Christianj 
d. sdes .,Aalme Brev« as so. Julil 
1846, hvorved Ananitendoraernei 
ndelukkedeö I sra Arveretten til den 

danlke Treue, Grunden till det fleös 
vigsholstenske Oprør i 1848. 

Nekrologen figer, at den ældre 

IWedel var uenig med Kongen i den- 
j ne Sag. Altfaa var han Slesviquols 
:stener, og vistnok var Grunden til 
hans -senereLan-dsforvisning iden, at 

han har vceret Deltager i nævnte 
Oprør. At han kam til Amerika 
føkft i Halvtredferne, wilde stenune 
godt med denne Antagelfe. Jmidlers 
tisd findeö Navnet Wedel ikke paa 
Listen over de Personer i Slessvigs 
Holften, som nævnes i den danske 
Regerings Dekret af 29. Martg 
1852. — Det vaere nn hermed fom 
det visl. 

Navnet Clansen Wedel har jeg 
kun fnndet et eneste Sted spr, nemi 

lig j«»Tm:jt« diografijk Leksikon« 
2. Bind. Side 252---F:3, hvor der 
fartcelles folgende om Steen Ander- 
fen Bille, der var danfk Gesandt i 
Amerika fra 1830 til 1851: ,,Under 
den danske Negerings Krig mod det 

slesvikIJlJolftettske Qprør ag det tyfke 
Forbnnd 1818 søgste Bille at skaffe 
Nordamerikanerne en korrekt, med 
Historien virteslig stemmende Opfats 
telse af Hertngdøtwmet Slesivigs 
ftatsretsliqe Ztillling. Han oversatte 
i det Øjemed felm paa Engelsk et 
as Slesviqeren Clausfen Wedel for- 
fnttet Skrift i »Motivierte Entscheid- 
ung des Streits über Nationalität, 
Staatsrecht und Staatssuccession in 
Schleswig und Holstein«, lwari der 
førtessi Veniss for den danfle Reue- 
rinncs Net til at betraate Slesviq 
som en Del af Danmmsks Rige.« 

Tet fes l)eraf, bande at Navnet 

slrives ikke C l a u f e n, men 

Clanssem oa at deter slessvigjk. 
Men det fes tilliae, at den til-aussen 
Wedel, sont er nasvnt nf Bille over- 

fatte Skriftss For-fasten ikke var 

slesvigsholftensl findet. Derfor kun- 
de hnn imidlertid godt vcere af sam- 
me Familie som Fr. C. Wedel i St. 
Jofepl). At denne strev Navnet 
W ed d l e er viftnok slet for at be- 
vare den dansle Udtale, fna godt 
sont nmligt. 

Søten Kiefegaatds Papiter. 
Søren Fisirtegaard er den dan- 

ike Filoiof par ercellence, sFilosfos 
fen. twis Annd ikte var liwinmet af 
Begrasnsninqens eller Zitævepsyneth 
kanke, men vnr san vidkituende 
on nltomfattende sum vel fimrt in- 

aen dnnsk Filososfs, oq buiEJ Vetydi 
Hing der-for ikke vnr beqrcrnset til 
et enkelt Zlasqtled, men varer ved 
fra Elcrnt til Ein-at »Im-d, spin- 
tel og sona, næfien ienlmer Hen- 
feende legemlig næatet Betinqelferne 
for at kunne aælde sfor et helt Men- 
neike, smnmelignet med andre, tungs 
fiiidig, findein var »der, for at han 
ikke skikldc være ganske vasmeløs 
—- fom han felv siger —- givet ham 
eet: en eminent Klogskab. Og denne 

Kloafkab blev ikke vanrøatet, men 

fik Luv at.sætte de rigefte og skøns 
nein- Fruaters man man være tak- 
uenmielig over, at hans Unadomsi 
tanke Jan burtigt som mit-list at 
ndtømme det digteriike — og saa 
ud paa en Landsbypræstegaard« ikke 
sketc Fyldest 

De fleste on mest tendte af 
Kittegaatds litterwre Produktioner 
finde-Z i Ilmns store, aandsfyldte og 
tankerige Værker af religiøs, filos 
sofifk eller æstetetisk Art, der for 
san Aar siden af iPrdfessorerne A- 
B. Drachmann da J. L. Heiberg og 
Overbibliotekar H. O· Lange blev 

udaivet i en fasmlet, gennemiet Udi 
gaven paa 14 Bind. Men foruden 
disie Vasrker eftetilod Kirkeqaard sig 
mauqe Dagsbogsnotitier og andre 
Opteqnellsfen sont tidligere delvis 
hat« været famlet og udaivet af H. 
P. Bat-fod, men un pnany er ble- 
ven gjort til Genstnnd for cn syste- 
matist og ombygqelia Revision af 
P. A. Heiberg og V. Kritik-, der paa 
Gyldendalike Voghandel, Nordisk 
For-lag bar usdfendt førfte Bind af 
,,Søren Kirkegaardd Papirer«. Bin- 
det omfatter Optegnelser fra Ung- 
domsaarene (frn 1831 til 27. Ja- 
nuar 1837J og fremtræder med en 

Ioverikuelig og let tilgængelig Stof- 
iorduing. sdcr met-e er baseret paa 
det iaqlige end paa det kkonologis 
ste, »den at «Fkrotioloaiett dog lider 
derunder. For Oversigtens Skyld er 

Jndlioldet delti tre Hovodgmppen 
en Gruppe med Karakteren af Dag- 
btmsopspmwlier Minc- fm lesrevne 
Notar-r on Udmnsb tizl imnmenhæm 
gelitte« Reisedagbogsikildkinger) — 

O 

.- 

en Gruppe knyttet til Udarbejsdelsfen 
af Forfatterfkab asf en eller anden 
Art (lige fra Smaaafhandlinger og 
Avisartikler til ftore Bcerker) — en 

Gruppe knyttet tisl Studium og Lcess 
ning (liae «fra wforiftifke Smaaop- 
tegnelsser til hele Kollegier oa vidts 
·l-ftige Erkepter). Juden for disse 
Grupper er der attek genuemført en 

Sondrina mellem: Theologica, Phi- 
lososica og Æsthekica. —- Udgiver 
arbejdet, der vil strække sig over en 

Rcekke Bind, tislsigter at give et SI- 
ren KirkegaardsDiplomatorium, sm- 

fattende dels alt, hvad der i offentlig 
eller·privat Eje eköisterer eller paa- 
viselig hat« eksisteret af litterære SI- 
ren iKifkeaaardsManufkripten dels 
alt, hvad der i offentlig eller privat 
Eje eksisterer af Dokumenter og Akt- 
stykker vedrørende Kirkegaard, hans 
Forwldre oa Fovfædre, og man maai 

ønske de to Udgivere Held «med Ar- 
bejdet. Thi for alle de mange, der for 
Aslvot einsker at forftaa den store 
Tamker oa trænge til Bunds i hans 
Skrifter, Dil det cære a«f uvurderlia 
Bewdnitm, «idet lpans geniale Aand 
tidt faar sine kloreste, meft rammens 

de og kuncise Udtryk i de løgrevne 
og spredw -Opteanelsfer, der fkylder 
en øjeblifkclia Stemning og Jndskys 
delse eller Lassningen af en Bog 
deres Oprindelse, og som qiver et 

ypperliat, ja, uundværligt Bidrag 
til Forstaaelse af bans ejendommes 
'1iae satmnenfatte og storladne Ka- 
rakter. Elskan venter «sig megct af 
disfe Søren Kirkegaards litterære 
Efterladensskaber, hvis førfte Bind 
med sin systematiske Orden og oms 

bygaeliae Udarbejdekse tjener Udgii 
verne til stor Ros, og man maa 

haabe, at de følaende snarlig maa 

komme efter. « (Jyll. Post.) 
———--0 
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Ebers, Georg, 
Homo Sum, Roman. 342 Sider. 
For sl.60, nu si.00. 
Kleopatra, Hist» Roman. 594 Si- 
der. Før 82.80, nu 81.20. 

Gjellerup, Karl- 
Brythild, En Tragedie. 262 Si- 
der. Før 81.40, nu 70c. 

En arkadisk Legende. 160 Sider. 
Fsk si.30, nu 60c. 

Gotthe: 
Clavng Et SorgespiL 69 Sider. 
For 30c., nu 15c. 

Jenseit, Fräs: 
Landsbyens Born. Tre Bsrnefors 
tællingey Jll. 80 Stdn-. Fsr 40c. 
un 15r. 

Kot, Martin-, 
Schkcppegrells Soga. Et Digt i 
27 Sange,-med P:rtræt af Gen. 
S. 159 Sidetc For 90c., nu 30c. 

sztnqnt Tarlöbetgs Eventyr i Af- 
rika. En moderne Munchhansiade, 
med 58 Jll. 95 Sider. Statt soc-. 
For 60c., nu 20c. 

Mquthnet Fu 
Socrates ug Xantippe· Hist. Ro- 
man. 208 Sider. Før 31.00, nu 

40 deuts. 

Müller-, A. S. Øtfted: 
Den kriftelige Mystik. 128 Sider. 
Før 60c.. nu 20c. 

Pal. MIllcr, Joh.: 
deller fra det daglige Liv, med 
Tcaninger af Henningfen og Fia- 
bisll. 40 Sider. siuarta For ist«-ZU 

nu soe- 

Ncutcr, Fritz: 
Hans Durchlautighed, Fortælling. 
303 Sider. Før PUZU nu Max 
cumal)iftorier. Hvordan jeg fik; 
mig en Kone, -o. a. 96 Szder. FørI 
4()c., nu 20c. ! 

Nydbcrq, Viktor: ; 
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Paulps og Petrus. 104 Siden; 
Fsr 80c., nu 40c. 

! 
Lille Biggos Juleeventyr. 36 Sis« 
der. Fsr soc» nu lör. 
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Føk st.40, nu doc. 
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F. B. Meyer: Et helligt Tempel. 
Nogle Ord til unge Mænd om Renhed. 19 Sider. .05. 
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